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Július negyedikén, amikor vége volt az ünnep-
nek, örömmel néztük a tûzijátékokat, részt vet-
tünk a baráti összejöveteleken. Most itt az ide-
je, hogy elgondolkozzunk: mit jelent számunk-
ra, amerikai magyarok számára is ez a nap.

Gondoljunk arra, hogyan szállt szembe ÖT-
VENHAT lázadó �kuruc� a 18. század
�szuperhatalmával�, mert szabadságra és füg-
getlenségre vágyott. Minthogy ügyük tiszta és
�magától értetõdõ� volt, melléjük állt az ország
nagy része. Thomas Paine, akit lázítónak, �ter-
roristának� bélyegeztek, figyelmeztette társait,
hogy �embert próbáló idõk következnek,....de
akik élvezni szeretnék a szabadság áldásait, azok-
nak vállalniuk kell annak megpróbáltatásait is�.

Akik a Forradalom élére állottak, vállalták
a megpróbáltatásokat. A Függetlenségi Nyilat-
kozat 56 aláírója �életét, javait és szent becsü-
letét� tette kockára. Nem rongyos nincstelenek,
hanem tehetõs, tanult és köztiszteletben álló
emberek voltak, akiknek igen sok veszteni va-
lójuk volt. Ahogy a Rákócziaknak, Zrinyieknek
is, az õ 17-18. századi küzdelmeikben. Az alá-
írók között 24-en ügyvédek, 11-en kereskedõk,
kilencen farmerek voltak. Tudták, hogy a saját
és családjuk életét veszélyeztetik, ha az angol
katonák kezére kerülnek.
Valóban, az aláírók közül ötöt elfogtak és

halálra kínoztak. Tizenkettõnek felperzselték az
otthonát. Kettõnek a fia halt meg a harctéren,
két másik fiát fogságba vetették. Kilencen bele-
haltak a háborúban szerzett sérülésekbe.
A virginiai Carte Braxton, gazdag kereskedõ

hajóit elrabolták az angolok. Mindenét eladta,
hogy adósságait kifizethesse és nincstelenül halt
meg. ThomasMcKeam hontalanul állandó buj-
dosásban élt, családja idegeneknél rejtõzött.

AZ AMERIKAI ÖTVENHAT TANULSÁGA
Nemcsak õ vesztette el mindenét, de sorsában
osztozott Dillery, Clymer, Gwinnett, Hall,
Heyward, Middleton, Rutledge és Walton is.

Thomas Nelson Jr. amint látta, hogy
Cornwallis generális az õ Yorktown-i házában
üti fel a fõhadiszállást, arra biztatta Washing-
tont, hogy romboltassa le az otthonát. Francis
Lewis otthona és birtoka is megsemmisült. Az
angolok elfogták a feleségét és bebörtönözték,
ahol rövidesen meghalt. John Hart feleségét
és 13 gyermekét hátrahagyva menekült. Meg-
tört szívvel halt meg. Hasonló sorsra jutott
Norris és Livingston is.

Mindezt �magától értetõdõ� egyszerûséggel
vállalták, mert hittek abban, hogy minden em-
ber egyenlõen �a Teremtõ által elidegeníthetet-
len jogokkal ruháztatott fel,....amelyek maguk-
ban foglalják az élethez, a szabadsághoz és a
boldoguláshoz való jogot�.

Végül is ezek a gyarmati kereskedõk és far-
merek, akik az akkori világ legnagyobb hatal-
mával szembemertek szállni, többre értékelték
a szabadságot az életüknél, amit hajlandók vol-
tak kockára tenni. Sok mindenben nem értet-
tek egyet, keményen megküzdöttek egymással,
de egységesek maradtak, mert tudták, hogy
együtt többet érnek mint kölön-külön.

A szabadságot és a demokráciát nem adják
ingyen. Amit az alapító atyák elkezdtek, az a
mai napig is épül és formálódik. Ki lehetne ten-
ni a figyelmeztetõ táblát: �Vigyázat, munkate-
rület�. Egy Nyilatkozat, vagy Alkotmány végsõ
sorbanmég nem jelenti a demokrácia megvaló-
sulását. Sokkal inkább fordítva, a demokrácia
biztosítja az alkotmányosság lehetõségét. Ezért
minden nap, fáradhatatlanul meg kell küzdeni.

PAPP LÁSZLÓ

SZENT ISTVÁN TÁJÁN AUSZTRIÁBAN

Lengyelországban 2005 óta kormányoz a nemze-
ti-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS), a Kaczynski
fivérek pártja. Abban az évben a parlamenti és a köz-
társasági elnökválasztásokat csupán néhány hónap
választotta el, így tavasszal a PiS nyerte meg a parla-
menti választásokat, majd õsszel Lech Kaczynski lett
közvetlen választások útján az államfõ. A PiS az elsõ
hónapokbankisebbségi kormányt volt kénytelen ala-
kítani Kazimierz Marcinkiewicz vezetésével, de ha-
mar bebizonyosodott, hogy így lehetetlenségmegva-
lósítani a kormányprogramban meghirdetett refor-
mokat. Emiatt 2006 tavaszán megkezdõdtek a koalí-
ciós tárgyalások a radikális jobboldali Lengyel Csalá-
dok Ligájával (LPR) és a parasztpárttal, a populista
Önvédelemmel (SO) a biztos kormányzás érdekében.
Marcinkiewiczet, aki nem vállalta az elõreláthatóan
konfliktusokkal járó kormányzást, a PiS elnöke vál-
totta aminiszterelnöki székben. A pártelnök történe-
tesen a köztársasági elnök ikertestvére, Jaroslaw
Kaczynski. A miniszterelnök a kinevezését követõ
egyik elsõ interjújában kifejtette aWprost címû heti-
lapnak, hogynemzeti politikát kíván folytatni.A len-
gyel érdekek melletti határozott kiállás miatt már
LechKaczynski köztársasági elnökmegválasztásakor
lehetett a német és az orosz sajtó ellenszenvével szá-
molni. Valóban, a testvéreket folyamatosan támadá-
sok érik, fõleg amióta Jaroslawaminiszterelnök. Leg-
inkább a német sajtó kritikus, amelyben az alábbiak-
hoz hasonló címmel jelennek meg róluk írások: Az
ikrek uralma (Der Spiegel) Könyörtelenek (FAZ).
Lech Kaczynski aDie Tageszeitung személyét ízléste-
lenül támadó írásamiatt mondta le németországi út-
ját 2006. július elején. A lengyel sajtó egy része sze-
rint az elnök túlreagálta a cikket, de abban a hazai
lapok is egyetértettek, hogy a Tageszeitung durván
megsértette Kaczynski személyiségi jogait.
A német-lengyel ellentéteket Angela Merkel kan-

cellár és a Kaczynski fivérek is igyekeztek tompítani.
Idén a német kancellár többször is találkozott a len-
gyel elnökkel. A legsikeresebb találkozót Angela
Merkel varsói útja jelentette márciusban. Mindkét
ország tömegtájékoztatása pozitívan értékelte a két
politikus erõfeszítéseit, mintha olvadóban lett volna
a jég. A két ország viszonya néhány hétre valóban ja-
vult, ám június elején a sokak által az Európai Unió
jövõje szempontjából sorsdöntõnek ítélt brüsszeli
csúcs elõtt kitört a két ország sajtóháborúja. A német
lapok többsége azzal riogatott, hogy Lengyelország
II. világháborús sérelmeit szándékozik megtorolni
majd a lengyel vétóval. A lengyeleket sem kellett fél-
teni, csípõs és kritikus írások sorozata jelentmegnyu-

A lengyel nemzeti politika az Európai Unióban
gati szomszédjukról. Németországnakés személyesen
Angela Merkelnek pedig mindenképpen az volt az
érdeke, hogy azEUanémet elnökség alatt legyenúrrá
a több éve tartó alkotmányos válságon. A június 21�
22-i brüsszeli csúcs tétje tehát az volt, lesz-e az EU-
nak a következõ európai parlamenti választásokig,
2009-ig mind a 27 országban ratifikált alkotmány-
szerzõdése. Most minden jel arra mutat, lesz. A len-
gyel sajtó a csúcs elõtt folyamatosan azt hiányolta,
hogy nyugati szomszédjuk nemhajlandó tárgyalni az
általuk az Európai Tanácsban javasolt szavazatok el-
osztásáról, az ún. négyzetgyök rendszerrõl. Amagyar
médiumok is sok esetben pontatlanul tudósítottak a
számítási rendszerrõl, amely alapvetõennem lengyel
találmány. Anégyzetgyök súlyozásimodellt 1946-ban
Lionel Penrose, brit matematikus és pszichiáter dol-
gozta ki azzal a céllal, hogy adott nemzetközi szerve-
zetben a tagállamok között a szavazatokat a legigaz-
ságosabban lehessen elosztani. 2004-ben a krakkói
Jagelló Egyetem két professzora javasolta ezt a mód-
szert az Európai Tanácsban történõ szavazatok súlyo-
zására. A négyzetgyökrendszer értelmében az egyes
tagállamok szavazatának a súlyát a lakosság számá-
nak négyzetgyökével arányosan állapítanák meg,
vagyis a közepes tagállamok befolyása nõne az Euró-
pai Tanácsban, míg a legnagyobb államok szavazati
helyzete gyengülne az alkotmányszerzõdésben sze-
replõ kettõs többség elvéhez képest. A Financial Ti-
mes egyik június 18-i cikkébenúgy fogalmazott, hogy
amatematika valóban a lengyel javaslatot támasztja
alá. Így vélekedtek a csehek is, akik kitartóan támo-
gatták északi szomszédjukat. Csehország Magyaror-
szághoz hasonlóan szintén 10millió lakossal rendel-
kezik, tehát a két ország mindhárom szavazási mo-
dell révén közel ugyanolyan befolyáshoz jut. A ma-
gyar miniszterelnök ezzel szemben júniusban több
nemzetközi fórumon élesen bírálta Lengyelországot,
miszerint kárt okoz az EU-nak, sõt figyelmeztette is a
sajtón keresztül a lengyel politikusokat, hogy a sza-
vazási rendszerrevonatkozóötletükkel absztrakt EU-t
képzelve el nem csak Lengyel-, hanemMagyarország-
nak is ártanak. A magyar miniszterelnök tévesen hi-
vatkozott arra, hogy Jaroslaw Kaczynski azt találta
mondani: ha nincs amásodik világháború, akkorma
Lengyelországnak 66millió lakosa van, ezért jár szá-
mára akedvezõbb szavazatelosztás. Anémet sajtóban
jelent meg hasonló hír, de mint utóbb kiderült, két
teljesen különbözõ interjút kapcsolt össze az újság-
író, majd nem ismerve a tényeket, ezt vette át a ma-
gyar tömegtájékoztatás. A sok riogatás ellenére

Csak azok az Intelmek ne lennének, ne kísértenének,
különösen Eötvös József, az 1868-as nemzetiségi tör-
vény egyik megalkotója meglátásában (Magyarország
1514-ben), nemde átokként teljesültek be már 1514-ben
Budán! Mintegy visszahatásként túlságosan nyomasz-
tóak lettek a vádak az elnyomásról, kizsákmányolás-
ról, a nemzetiségek megnyomorításáról, aminek követ-
keztében Trianon nyomorúságához a vádaskodó önvád-
hoz a véget nem érõ védekezés, magyarázkodás is páro-
sult. Mert mi valahol, valamit elvétettünk, amibõl az-
tán általános romlásunk fakadt � utólag.
Bûnös nemzet! � zúgott a vád, persze nem csupán 1945

után; nemzeti ébredésünk már a reformáció korában ez-
zel kezdõdött a törökkel nyakunkon, amit aztán a szin-
tén protestáns Kölcsey évszázadok múlva Himnuszunk-
ká avatott: Haj de bûneink miatt...! Egyedül a horvátból
magyarrá vált Zrínyi Miklós kereste a tisztánlátást a za-
varodásban: Egyik nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak!
Valamikor egyéni sorsomba is belevilágított az ál-

lamalapító király, igaz, telistele leleplezõ magyarázat-
tal: álnok nyugati papok mûve volt, õk sugallták a
magára maradó uralkodónak, az övéivel szemben ha-
gyatkozzon a jövevényekre, idegenekre: Lám gyenge és
törékeny az egynyelvû és egyerkölcsû ország! A változó
idõben mindazonáltal meg kellett (volna) tanulnunk,
hogy ugyanazon tétel csak bizonyos helyzetekben és
körülmények között érvényesíthetõ, habár önmagában
idõt állóan érvényes. 1984 májusában, amikor kisebb-
ségi ügyekben jelentéstételre bebocsátást kaptunk
Strasbourgban az Európa Parlamentbe, hirtelen távla-
taiban teljes súlyával nyilallt belém az Intelmek jele-
nünkben különösen idõszerû alapelve a másság meg-
becsülésérõl, hiszen általa vagyunk igazán gazdagok;
ez egyben európaiságunknak is egészen természetes ve-
lejárója. Akkor, úgy láttam, de azóta is határozottan
úgy vélem, az Európa népeinek fórumot jelentõ épület
homlokzatára egyedül ez a szentistváni jelmondat ille-
ne: emlékeztesse a belépõket, mi is az, ami a széttagolt-
ságban (vagy szebben: sokszínûségben) egybe tart. Mert
ennek a távlataiban éltetõ elõírásszerû jelszónak mind-
amellett pünkösdi szellemisége is van: amikor ugyan-
azon igét mindenki a saját nyelvén hallja, de nem csak
hallja, hanem fel is fogja, meg is érti, és magáévá teszi.
Tudjuk, az utóbbi évek nem a másság szellemét ki-

domborító nyitás, kitárulkozás, hanem a beszûkülés, ön-
magunkba zárkózás jegyeirõl árulkodnak. A területi ér-
telemben felfogott és értelmezett nemzeti állam min-
den irányban elsõbbséget élvez, s mindez látványosan
begyûrûzik az Európai Unió valamennyi építményébe.
A valamikor önkényesen megvont államhatárok sért-
hetetlenségének elve nem csupán gyõztes hatalmak té-
vedéseit örökíti tovább, hanem olyan akadályként is kita-
pintható, ami belsõ kínai falként szeli át a lelkeket. Ezen
túlmenõen az egy állam � egy nyelv � egy nemzet politi-
kája minden korszerûtlensége ellenére dacol az idõvel,
sõt, egyre inkább kizárólagossági méreteket kezd ölteni.
Ámbár egyáltalán nem biztos a nyelvi-nemzetiségi kere-
tekminden korra egyaránt érvényes elsõbbsége, éppen ezért
nem árt tudatosítanunk, hogy hosszú-hosszú évszáza-
dokon át az emberi közösségek egyik lényeges eleme volt
a befogadás, ill. kirekesztés valamennyi velejárójával.
A befogadás, ill. kirekesztés eleve arra emlékeztet,

hogy az önkényesen vagy csupán képzeletszerûen meg-
vont határok sohasem voltak átjárhatatlanok; az integ-
ráció és dezintegráció alapján nyelvi-népi-nemzeti kö-
zösségek ahogyan létrejöttek, fejlõdtek térben és idõben,
ugyanúgy töredeztek is, különösen az egyes területek
peremén. Itt ugyanis szinte állandósult az átmenetiség
állapota, aminek egyik jellegzetessége volt személyes vo-
natkozásban a kettõs, sõt, hármas kötõdés, ami nem
csupán a nyelven, hanem a néven keresztül is kifejezés-
re jutott. Álljon erre egyetlen példa: a valamikori Sop-
ron megye területén fekvõ Lánzsér-lakompaki urada-

lom egyik tiszttartója a XVI. századból, aki német nyel-
vû leveleit Wildendorfer, a magyarokat Vadasfalvi név-
vel jegyezte. Úgy is fogalmazhatnánk: értett az emberek
nyelvén, mert hasonulva nevén keresztül is éreztetni kí-
vánta többrétû kötõdését.
Mai szemmel talán túlságosan romantikusnak, szin-

te mitizálónak hangzik ez a fajta érvelés, ámbár évszá-
zados gyakorlatra emlékeztetünk: az embereknek ter-
mészetes igénye volt a mesterséges határok lebontása
vagy legalábbis folyamatos átlépése azáltal, hogy nem
csupán a többiek nyelvének, hanem szokásaiknak, élet-
módjuknak megismerésére is kiváncsiak voltak. A pe-
remhelyzeteken kialakult tömeges gyerekcserék mind ezt
bizonyítják: nem nyári táborokban egymás közt tanul-
gatták a gyermekek, fiatalok a �szomszéd� nyelvét, ha-
nem beköltöztek a családokba, ott éltek egy-másfél évig,
segítettek a munkákban, s ennek eredményeként ottho-
nosan mozogtak a �másik közegben� is. Nem az �isko-
lapad� volt a tanítómester, hanem az élet. Nem árt em-
lékeztetni erre a gyakorlatra, hiszen azokban a távla-
tokban jövõt hordozóan alakították emberek és tájak
gondolkodásmódját, lelkületét. (Már csak ebbõl a szem-
pontból sem árt egymástól eltérõ hasonlóságok nyoma-
it tanulmányozni Nyugat-Magyarország-Burgenland tér-
ségében. Bécs ugyan más kiadásban jelenül meg, még-
sem árt tudni, hogy az �igazi bécsi� többségében német
gyökerek mellett cseh, magyar, olasz stb. múltból állt
össze. Habár német az �uralkodó nyelv�, mert nyelvileg
ilyenné válnak a jövevények, a mentalitás, gondolko-
dásmód, beidegzõdések egészen sajátságosak, és érzé-
kelhetõen elütnek a vele azonos területû alsó-ausztrai
�típustól�.
Miért nem lehetséges ez napjainkban is? Ma legfel-

jebb idegenforgalmi távolságtartással veszünk tudomást
egymásról, �nemzetköziesített� (globalizált) vendéglõk-
ben rekedünkmeg, a helyi sajátosságokról legfeljebb kel-
lemetlen oldalukról veszünk tudomást. Ösztönösen
ügyelünk arra, nehogy a sajátunk mással, idegennel ke-
veredjék, ezért eleve elzárkózunk, mert összehasonlítá-
sunkban is folyton az után kutakodunk, ugyebár
mennyire jobb, magasabb szintû mindaz, ami a miénk,
ezáltal nem tesszük ki magunkat a természetes
kiváncsiság kísértésének.
Pedig el kell kezdenünk, ki kell nõnünk bezárkózá-

sunkból. Természetesen ennek kölcsönösnek kell len-
nie. Ha csupán az egyik fél igyekszik felzárkózni, míg a
másik fél vélt �kultúrfölénybõl� úgy érvel, minek tanul-
jam meg a másik nyelvét, mikor õ úgyis érti az enyémet,
akkor ebbõl sohasem lehet szomszédságos, atyafiságos
párbeszéd, akkor sohasem érlelõdünk kellõképpen
szomszédaink szintjére, amivel végsõfokon önmagun-
kat zárjuk el a lelki-szellemi, de fõként emberi gazda-
godás lehetõségétõl. Ha beérjük azzal, mirõl ír a �mi
sajtónk�, milyen képet közvetít a �mi tv-nk�, nem mo-
dern szellemiségünknek, hanem szellemi tunyaságunk-
nak adjuk bizonyítékát.
Mindazonáltal a csalódások, keserû megtapasztalá-

sok ellenére ne keressünk magyarázatot önmagunk be-
zárkózására mások hasonló hibáiban, hanem lépjünk
ki önmagunkból, tanuljunk ne csupán egymástól, ha-
nem tanuljuk is meg egymást, hiszen ebben rejlik igazi
emberi élményszerû örömünk, ez növeli biztonságérze-
tünket, így nem rekedünk meg saját szorongásunkban,
hanem mintegy magunkévá tett tájakon is otthonosan
járunk, azaz a másság befogadásával kitágult látókör-
rel, magunkénak tudhatjuk egész földrészünket, de min-
denekelõtt Közép-Európát.
A szentistváni Intelmek egyben arra is tanítanak, nem

elég nekünk kizárólag magyaroknak lennünk, hanem
a történelmi példán keresztül a másság, sokszínûség hor-
dozóivá, hirdetõivé is kell lennnünk. Mert csakis így le-
hetünk igazán magyarok és egyben európaiak.

DEÁK ERNÕFolytatás a 2. oldalon

A Holt-Tisza csónakkal
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A Napló postájaHatáron innen - határon túl

Az Alsó-Ausztriai Tartományi Levéltár által ren-
dezett, 2007. július 3-án Hainburgban megnyílt
kiállítás a 907. július 4-én Pozsonynál lezajlott
csatának állít emléket Sorsdöntõ év 907. A po-
zsonyi csata és a koraközépkori Alsó-Ausztria
címmel. A vállalkozás technikai kivitelezésével
kapcsolatosan elégséges annyit megjegyezni,
hogy erre a célra a felújított valamikori dohány-
gyár épületét vették igénybe, ami Kulturfabrik
(Kultúragyár) nevet kapott, továbbá az egyetlen
nagy csarnokban elhelyezett anyag szemléltetõ
képet nyújt az alcímben magadott állapotokról.
A maguk nemében a kisebb mennyiségben kiál-
lított eredeti leletek és rekonstruált modellek
mellett inkább a falakon elhelyezett szöveg- és
térkép-táblázatok alkotják a kiállítás lényegét.
Igaz, nem eredeti oklevelek, ill. ábrázolások, ha-
nem digitális úton készített (színes) másolatok
szolgálnak illusztrációként az áttekinthetõ ma-
gyarázó szövegekhez. Ezek és a térképek segítsé-
gével aránylag könnyen eligazodik a szemlélõ
térben és idõben.
Csakis üdvös gondolatnak tekinthetõ az az el-

képzelés, ami szerint a csata beleágyazódik a kor-
képbe, éspedig oly mértékben, hogy nem dombo-
rodik ki központi, a fõcímnek megfelelõ jelentõ-
sége. Ezt az összbenyomást még a csarnok köze-
pén felállított �sátor� sem módosítja különöskép-
pen, habár szabályos idõközönként megszólal a
hang, amelyik ahumanistaAventinusrautalvaköz-
li, mi játszódott le a tulajdonképpen három napig
tartó csatában. Ezzel egyidejûleg a nomád harcmo-
dort bemutató lovas vágtat a vetítõvásznon.
Amennyiben egy-egy kiállításnak különlegessé-

ge új anyag, vagy legalábbis ismert anyag újszerû
bemutatásában rejlik, úgy a Hainburg-it a Bécstõl
mintegy 50 km-re északra fekvõ Gnadendorf-ban
2000-ben feltárt sír képezi: fiatal magyar harcos
koponyája, csontjai, a vele eltemetett tárgyak, s
nemutolsósorban lócsontok.Mivel egyedi eset áll
fenn, nem állapítható meg, ott is élt-e, vagy pedig
átvonulóban érte a halál. Mindenesetre két sebe-
sülése ellenére sem tûnik úgy,mintha közvetlen a
helyszínen vívott csata áldozata lett volna.
A kiállítással kapcsolatosan felmerül azon is-

mérv, vajon sorsdöntõ volt-e a 907-ben megví-
vott pozsonyi csata. A kiállítás felépítését tekint-
ve inkább úgy tûnik,mintha az Alsó-Ausztriai Tar-
tományi Levéltár illetékes munkatársai megfele-
lõ érdeklõdést kiváltó címet kerestek, ugyanis
beérik azzal, hogy azt követõen az Enns folyóig
nyúló terület 955-ig (ismét) magyar befolyás alá
került. Ezen megállapításon túlmenõleg egyálta-
lán nem mutatkozik meg, vagy legalábbis nem
kerül bemutatásra, milyen jelentõsége volt a

907 � SORSDÖNTÕ ÉV?
�magyar befolyásnak� pl. a településtörténetben,
közelebbrõl folyamatosan vagy legalábbis huza-
mosabb ideig hol mutathatók ki magyar telepü-
lések. Ha mármost ez az optika mutatkozik meg
osztrák oldalról, akkor érdemes utána nézni an-
nak, vajon hogyan jelenül meg a bellum
pessimum-ként feljegyzett csata a magyar törté-
neti emlékezetben. Ennek a kérdésnek megvála-
szolására Veszprémy László kapott megbízatást,
aki részben eredeti magyar kiadványok felfekte-
tésével úgy szólaltatja meg a forrásokat, hogy a
középkori magyar krónikák a vesztes augsburgi
csatával ellentétben a pozsonyiról nem emlékez-
nek meg. Tulajdonképpen a már említett bajor
humanista Johann Tumair, közismert nevén
Aventinus (1477�1534) keltette fel az érdeklõ-
dést, és csak Nadányi János emelte 1663-ban
mintegy a történeti tudatba. Õt követõen aztán a
XVIII. században Pray György és Katona István,
ill. Bél Mátyás gondoskodtak a folyamatosságról
egészen a jelenig, annak ellenére, hogy a csatá-
nak nem tulajdonítanak egyöntetûen sorsdöntõ
jelentõséget a magyar történészek.
További következtetésként fogalmazódikmeg

a feltevés, a magyarok inkább vesztes mint gyõz-
tes csatáikra emlékeztek, ami úgy tûnik erõs nyo-
mot hagyott a történeti tudatban. Kérdés persze,
célszerû-e 1100 év után nyomatékosítani az ak-
kori eseményeket? Bizonyos óvatossággal igen.
A jelek szerint a bajorok igenis sorsdöntõnek bi-
zonyult csatába indultak a magyarok ellen, akik
viszont immár sajátjuknak tekintett területen
vívták meg a küzdelmet, halálra nyilazva az ak-
kori bajor vezetõréteg színe-javát, élükön
Luitpold õrgrófot. Ján Steinbühel cseh történész
úgy vélekedik, hogy a bajorok vissza akarták hó-
dítani a magyaroktól a 900-ban az Enns folyótól
keletre esõ területeket, s erre nézve Árpád feje-
delem éppen azon évben bekövetkezett halálát
vélték kedvezõnek. A csata kimenetele hatásai-
ban talán éppen abban mutatkozott meg, hogy a
nyugati népek, jelesen a szomszédos bajorok el-
fogadták akkori értelemben az egymás mellett
élés elvét. Magyar részrõl viszont bebizonyoso-
dott, hogy a honfoglalók nem csupán megvetet-
ték lábukat a Kárpát-medencében, hanem itt vég-
legesen be is rendezkedtek, s új hazájukat meg is
védelmezték.

A kiállítás október 28-ig tekinthetõ meg. L. még hozzá
a szép és tartalmas, gazdagon illusztrált katalógust:
Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das
frühmittelalterliche Niederösterreich. Katalog zur
Ausstellung des Niederösterreichischen Landesarchivs.
St. Pölten 2007, 222 old.

-de-

Néhány észrevétel Stirling György cikkéhez

Gondolom, többen meghökkentek Stirling György
szavain (További hozzászólás egy vitához, Bécsi Nap-
ló, 2007/3. sz.). Magam is több felháborodott reakci-
ót kaptam, hogy miképp gondolkodhat az egykori
emigráns: az ATV-s Bolgár György stílusában szinte
már Rényi Péter tollára emlékeztet.
Lassan az embert nem lepi meg, mikor otthon szü-

letett, felnõtt és élõemberek furcsábbnál furcsábbgon-
dolatokat mondanak ki, ill. vetnek papírra. Elvégre a
rendszerváltozásnaknevezett esemény elõtt legalább
két generáció esett át igen komoly agymosáson. An-
nál inkább megdöbbentõek Stirling György nézetei,
aki emigránsként évtizedeket töltött a világ egyik leg-
elismertebbdemokráciájában, sõt az amerikai Szabad
Magyar Újságírószövetség elnöke is volt. Több olyan
mondata van, ami nem helytálló.
Például a szavazati jogmindenországbanállampol-

gári jog. Akinek magyar útlevele van, annak járna az
urnához járulási jog. Azok, akik évtizedek óta jól mû-
ködõ demokráciák kenyerét eszik és aktívan követik
Pannónia sorsát, azok talánmégdifferenciáltabban is
tudják megítélni a helyzetet, mint azok, akik szûkebb
pátriájuk sógor-koma visszásságai miatt nemmernek
ide vagy oda voksolni. Természetesen a berni, dubli-
ni, párizsi vagy velencei magyar bizonyára nem elsõ-
sorbanapilisvörösvári önkormányzati választásokon
való részvételre vágyik. Egészen más külföldön fran-
ciavagynémetállampolgárnak lenni: az illetékesnagy-
követségek, ill. konzulátusok szinte udvarolnak a gal-
loknakésgermánoknak,hogy szavazzanak!Megbecsü-
lik és elvárják véleményüket! Szûkebbmásodik pátri-
ámban, az olasz-svájci 52 ezer lélekszámú Lugánóban
az utolsó franciaországi választások alkalmával külön
szavazóhelyiséget hoztak létre.
Magyarországon igenis igenkomoly erkölcsi válság

van. Ezt a közúti fegyelmezetlenségtõl kezdve a hiva-
talokigmindenütt lehet tapasztalni. Ha az ország elsõ
embere határtalanul és gátlástalanul hazudhat, akkor
a kisember miért tartsa be a legelemibb normákat? A
tévé-ostrom háttere még mindig nem tiszta, marok-
nyi szélsõséges közé vegyült többmaréknyi provoká-
tor is. Hogy a rendõrség ezeket hajtotta bele a békés
Fidesz-gyûlésrõl elvonulók tömegébe, immár többszö-
rösen bizonyított tény. VASS DÁNIEL (Lugano, Svájc)

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE BÉCSBEN
A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség

idén augusztus 25-én, szombaton 13 órai kez-
dettel a Szent István székesegyházban ünnepli
országalapító királyunk emlékét. Fõcelebráns
leszOrosch János Trnava/nagyszombati püspök.
15 órától a Szent István téren népdal, népze-

ne és néptánc bemutató lesz.
�

MEGHÍVÓ AZ INNSBRUCKI
TANULMÁNYI NAPOKRA
AKMÉM�Pax RomanaKorkérdések és jövõképek

címmel 2007. október 3�7. között huszonkilenced-
szer rendezi meg Õszi Találkozóját, a hagyományos
Innsbrucki Tanulmányi Napokat (ITN).
A szállás és étkezés költségeit szokás szerint a

Haus Marillac-kal mindenki maga rendezi. A beér-
kezett jelentkezések alapján a résztvevõket elõre je-
lezzük a Haus Marillac ügyintézõjének.
A részvételi díj a KMÉM innsbrucki bankszámlá-

jára az euro térségébõl elõre történõ átutalás ese-
tén 35,� euró (diákoknak 5,� euró), a helyszínen
készpénzben 40,� euró. A rendezõk ebbõl a szerve-
zéssel járó költségeiket (posta, nyomda, elõadók
költségei, gyermekek felügyelete, terembérek, eset-
leges támogatások) szeretnék legalább részben fe-
dezni.
Felvilágosítás: HANÁK BEA, Richard-Wagner-Str.

3, A- 6020 Innsbruck, Tel./Fax: 0043-12-589938 �
SZENTKERESZTYGyörgy, KMÉM�PaxRomana elnö-
ke, Adolf-Pichler-Platz 2, A-6020 Innsbruck Tel./Fax:
0043-512-583044 � CZUPY ÉVA, eva@czupy.de
A találkozó helye: Haus Marillac, Sennstrasse 3,

A-6020 Innsbruck, tel.: 0043-512-572313, fax: 0043-
512-57231310
Haus.Marillac@Barmherzige-Schwestern.at,
www.Haus-Marillac.at
A szombat esti fogadás helye:MagyarDiákotthonés

Kultúrcentrum, Richard-Wagner-Str. 3.

1956 magyar menekültjei között szokatlanul ma-
gas volt a középiskolások és az egyetemi hallgatók
száma. AmárMagyarországon egyetemi tanulmányo-
kat folytató, majd pedig az Ausztriában létesített ma-
gyar középiskolákvégzõsei közül az 1958/1959-es év-
folyamban 1.101-gyel tetõzött a létszám. Elosztásuk
egyetemi városok szerint: Bécs 772, Graz 178, Inns-
bruck 131, Salzburg 20. Eltekintve Bécs fõiskoláitól,
az osztrák fõváros Tudományegyetemén tanultak a
legtöbben. Annak ellenére, hogy Innsbruckban ma-
gyar középiskola is mûködött, a magyar egyetemi
hallgatók számanemérte el a graziakét sem. További
összehasonlításokhelyett az alábbiakbanaz Innsbruc-
ki Tudományegyetemadataira szorítkozunk, különö-
sen, miután a rektor engedélyével ez év májusában
sikerült betekintést nyerni az egyetemi levéltárban
fellelhetõ adatokba is. Az anyag feldolgozásában az
ottani egyetemen végzõs Miklós Anikó volt segítsé-
gemre (Diplomamunkáját az Innsbrucki Magyar Re-
álgimnázium és integrációs szerepe címmel írta).
1958. december 31-i kimutatás szerint 128magyar

diák részesült ösztöndíjban az Innsbrucki Tudomány-
egyetemen, közülük 79-nek volt Rockefeller, 49-nek
ENSZ-ösztöndíja. Amíg a Rockefeller Alapítvány nem
volt különösebb tekintettel a diákok korára, addig az
ENSZ-ösztöndíjakat kezelõ osztrák Belügyminisztéri-
umügyelt arra, hogy adiákokne lépjenek át bizonyos
korhatárt. Ennek megfelelõen a Rockefeller-ösztön-
díjasok között tízen voltak olyanok, akik 1930 elõtt
születtek, egyik diáklány történetesen 47 éves volt
már.AzENSZ-ösztöndíjasokmindegyike1931utánszü-
letett, tehát legfeljebb 27 évesek voltak, a legtöbbjük
mindazonáltal még nem töltötte be a 25. életévét.
1956�1960között összesen210magyar iratkozott

be az egyetemre. Amennyiben hozzájuk számítjuk az
1963 júniusáig fennálló Innsbrucki Magyar Reálgim-
názium1960után végzett diákjait,mintegy 240�250
egyetemi hallgatóval kell számolnunk a vizsgált idõ-
szak végéig (az utolsó 56-os diákok 1973-ban fejez-
ték be egyetemi tanulmányaikat).
Az említett 210 diák közül 9-en (4,29%) tanultak

teológiát, 96-an (45,71%) abölcsészet valamelyik sza-
kát választották, 39-cel (18,57%) nem volt egészen
csekély a jogi kar hallgatóinak a száma, de egészen
jelentékenynek mondható a 66 (31,43%) orvostan-
hallgató. Az 1956-1960 között vizsgált egyetemisták
közül 33-an születtek 1931 elõtt, ellenben 166-an
(többmint 79%) 1931-1940 között, tízen pedig 1941-
ben. A legidõsebb diák 1891-ben született, és mint
menekült magas kora ellenére élt a továbbtanulás
lehetõségével. Ezzel összefüggésben említhetõ, hogy
amagyar középiskola tanárai közül is egyidejûleg töb-
ben folytattak egyetemi tanulmányokat. Az egyete-
misták születési helyük tekintetébenegyöntetûen tük-
rözték amenekültekkorábbi lakóhelyét: 84-en (40%)
származott Budapestrõl, 64-en (30,48%) vidéki váro-
sokból, mindenekelõtt a Dunántúlról (egyedül Sop-
ronból 7-en kerültek az innsbrucki egyetemre),míg a
falusi településekrõl származók száma 62-t (29,52%-
ot) tett ki.
Rendkívül örvendetes, hogy a beiratkozottakhoz

viszonyítva101-en fejeztékbe sikeresen tanulmányai-
kat, ami 40-42%-nak felel meg, míg az ausztriai átlag
a magyar végzõsök tekintetében 23-25%-ot ért el.
A diplomások karonkéti megoszlása: bölcsészek

(tanárjelöltekkel és gyógyszerészekkel együtt 28
(27,72%), jogászok (elsõsorban közgazdászok) 27
(26,73%), orvosok 46 (45,55%). Az orvosok nem csu-
pán létszámukkal, de helytállásukkal is nagyban hoz-
zájárultak ahhoz, hogy kivívták tanáraik elismerését.
Az adatok ismeretében természetesen felmerül a

kérdés: minek köszönhetõk ezek az eredmények? A
válasz egyrészt abban rejlik, hogy Innsbruck viszony-
lagos zártsága és konzervativ légköre kedvezõen be-
folyásolta amenekültmagyar diákokat is abban, hogy
figyelmüket tanulmányaikra összpontosítsák. Ehhez
persze jó volna ismerni a grazi viszonyokat is. Mind-
amellett nem hanyagolható el Dr. Hanns Inama-
Sternegg törõdése sem, aki nem egy esetben � az ösz-
töndíjak folyósításán túlmenõen � atyafiságosan
emelte fel szavát a professzoroknál egy-egybukdácso-
ló diák érdekében. Azokról is gondoskodott, akik az
érettségi után nem tanultak tovább, ill. megszakítot-
ták egyetemi tanulmányaikat. 1973 januári összeállí-
tása szerint 32-en részesültek különbözõ szakkikép-
zésben és technikusként, orvosi asszisztensként, ta-
nárként, nevelõként, hivatalnokként kezdtekmunká-
ba (egyikük késõbb Bécsben ledoktorált a Közgazda-
sági Egyetemen). Mint a késõbbi gyakorlatból meg-
mutatkozott, az átmeneti nehézségek kiküszöbölése
után a legtöbben megállták helyüket, s még azok is,
akik nem tettek szert egyetemi diplomára, hasznos
tagjai lettek az innsbrucki, tiroli társadalomnak. A vi-
szonylagos zártságnakmagyar szempontbólmegvolt
az a pozitív kihatása is, hogy az innsbruckimagyarok
� igaz, szép és családias otthonuknak is köszönhetõ-
en � számontartva egymást a jelenig szerves közös-
séget képeznek.

DEÁK

56-OS DIÁKOK
AZ INNSBRUCKI EGYETEMEN

végül is a brüsszeli tárgyalások második éjszakáján
megszületett a kompromisszum: a lengyel fél lemon-
dott az általa javasolt szavazatok súlyozási módsze-
rérõl, viszont ahhoz ragaszkodott, hogy2014-ig a niz-
zai szerzõdésbenmegállapított, a Lengyelország szá-
mára igenkedvezõ szavazásimódmaradjonhatályos,
aNémetország által javasolt kettõs többségpedig csak
háromévátmenetetkövetõen,2017-ben lépjenhatály-
ba. Akik valóban ismerték a lengyel politikát, nemhit-
ték el az esetleges vétóval kapcsolatos találgatásokat.

A lengyel lakosság döntõ többsége elégedett az or-
szág EU csatlakozásával. A Rzeczpospolita címû napi-
lap április végénközzé tett fölmérése szerint 2004óta
69%-ról 87%-ra nõtt az EU-t támogatók aránya. Új im-
pulzust adott a csatlakozás a lengyel gazdaságnak, az
idei gazdasági növekedés várhatóan a 6%-ot is meg
fogja haladni. Eddig közel kétmillió lengyel élt a az
Unión belüli szabad munkavállalás lehetõségével.
Mindennek fényében a társadalomnegatívan értékel-
te volna, ha Lengyelországnem járul hozzá abrüsszeli
csúcs sikeréhez. Ráadásul Lengyelország elkötelezett
híve az EU bõvítésének; stratégiai érdeke Ukrajna fel-
vétele.Ha a csúcsmost kudarccal ért volna véget, azál-
tal akövetkezõbõvítés idõpontja jelentõsenkitolódott
volna. Szintén téves volt elõre párhuzamot vonni a
2006 novemberi helsinki csúcson foganatosított len-
gyel vétó és az esetleges brüsszeli vétó között. Ismere-
tes, akkor Lengyelország megvétózta az EU Oroszor-
szággal kötendõ együttmûködési megállapodását. A
vétó oka akkor az Oroszország által a lengyel élelmi-
szer importra kivetett embargó volt, amelynek hátte-
rében a lengyel fél szerint inkább politikai, mint élel-
miszerbiztonsági okok állnak. (Moszkva évente 400
millió eurós kárt okoz így Lengyelországnak, amelyik
az embargó feloldásáig nem hajlandó támogatni az
együttmûködési megállapodást.) Putyin egyébként
Helsinkibenmaga is elismerte, hogy jóminõségûa len-
gyel élelmiszer, az embargót mégsem oldotta föl.

A nyugati sajtó a Kaczynski fivéreket élesen bírál-
ja ugyan, de Lengyelország rohamos fejlõdését elis-
meri. Lengyelország elõreláthatólag 2011-re képes
lesz teljesíteni a maastrichti kritériumokat. Idén ja-
nuárban minõsítette föl a Fitch londoni hitelminõsí-
tõ intézet a lengyel devizaadósi besorolást �BBB
plusz�-ról �Amínusz�-ra, stabil kilátással. (Magyaror-
szág a gyengébb befektetõi �BBB plusz�- szinten ta-
lálható a Fitch besorolása szerint).
Lengyelország a balti államokkal és Csehország-

gal kiváló kapcsolatokat könyvelhet el. 2006. de-
cember 8-án Vilnában közös energiapolitikáról ál-
lapodott meg a lengyel és a litván energetikai hiva-
tal vezetõje. A jelenlévõ Jaroslaw Kaczynski minisz-
terelnök hangsúlyozta, hogy mindkét fél számára
óriási elõrelépés a megállapodás. Mindkét ország
függetlenebbé válik az orosz földgázkészlettõl. A len-
gyelek befektetõként és résztulajdonosként vállal-
ják a két ország közötti kõolajvezetékek és a két
atomreaktor építését.
Lengyelország minden jel szerint jó atlanti kap-

csolataival, valamint a balti államok és Csehország
szorosabb szövetségeseként a régió vezetõ politikai
erejévé vált. Maga Nicolas Sarkozy, akinek harma-
dik hivatalos útja június elején Varsóba vezetett, úgy
fogalmazott, hogy Francia- és Lengyelország szoros
együttmûködése új lendületet adhat az EU-nak. A
kérdés Magyarország számára az, hogy sikerül-e tel-
jesen leépíteni a történelmi gyökerû lengyel�ma-
gyar kapcsolatokat és hagyni, hogy Lengyelország
számára Budapest helyét Prága vagy Bukarest tölt-
se be. A Wprost címû vezetõ konzervatív hetilap jú-
nius végén A szövetségesek elfordulása címmel je-
lentetettmeg kommentárt, amagyarminiszterelnök
Lengyelországot értékelõ megjegyzéseirõl. A cikk
szerzõje egyenesen fogalmaz: �Gyurcsány Ferenc
egyetlenmondatával áthúzta Lengyel- és Magyaror-
szág több száz éves történelmét.

KOVÁCS ORSOLYA ZSUZSANNA, jogász

A lengyel nemzeti politika az Európai Unióban
Folytatás az 1. oldalról

KITÜNTETÉS
Máthé Attila mérnök �Felsõ-Ausztria Tarto-

mány Ezüst Érdemrendjé�-nek kitüntetésében
részesült. Az érdemrendet a református egyház-
ban a Magyar Lelkigondozó Szolgálat kereté-
ben Felsõ-Ausztriában végzett, a magyarok in-
tegrálódását szolgáló munkássága elismerése-
ként ünnepélyes keretek közt Dr. Josef Püh-
ringer személyesen adta át.
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Kínai táj párában

Magyar szórványok Közép-Európában - a felszí-
vódás veszélye, a megmaradás esélyei címmel nagy-
szabású tudományos értekezletet rendezett június el-
sején a Bécsi Magyar Otthonban az Ausztriai Magyar
Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége.
MintDeák Ernõ, a Központi Szövetség elnökemeg-

nyitójában nyomatékosította, a magyar kisebbségek
helyzetét vizsgálvamindenütt az asszimiláció elõreha-
ladott állapotának jelei figyelhetõkmeg, és ez különö-
sen áll a szórványban élõ kisebbségekre. Az ausztriai
magyarok � beleértve Burgenlandot � kifejezetten
szórványokat képeznek, ami mind szervezeti szem-
pontból, mind pedig a fennmaradás tekintetében sú-
lyos hátrányokkal jár. Ezek a megfontolások késztet-
ték aKözponti Szövetséget arra, hogy tudományos ér-
tekezletet rendezzen a szórványok összehasonlító fel-
mérése céljából.
Az értekezlet tárgya a szórványmagyarság helyze-

tének ismertetése, fennmaradásánakmérlegelésevolt,
célja pedig a tények és adatok ismeretében azoknak a
feladatoknak és módszereknek a felvetése, amelyek-
nek kidolgozásával lépéseket lehetne foganatosítani
a szórványoknyelve, kultúrája, identitásamegõrzésé-
nek érdekében.
A konferencia elsõ részében az anyaországi és a

határokon túli � erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, délvi-
déki, Mura-vidéki, burgenlandi, bécsi és svédországi �
magyarelõadóka térségükbenvégzett kutatásaikered-
ményeirõl, tapasztalatairól számoltak be, a második
részben pedig az elhangzottakat értékelték, és javas-
latokat vitattak meg.
BodóBarnakolozsvári egyetemi tanárelõadásában

a kisebbség, szórvány és diaszpóra közötti különbsé-
geket világította meg. Rámutatott, hogy a szórvány
�nemzetsemleges� fogalom, lehet például nagyvárosi
szociális szórványokról is beszélni. Több tényezõ
együttes fennállása szükséges a �szórvány� meghatá-
rozás érvényesítéséhez, így a 10 százalékos demográ-
fiai küszöbmegléte, a kisebbségi intézmények száma,
jellege, az, hogy ezek mennyiben nyújtanak iskolai,
egyházi és egyéb hátteret, valamint, hogy az illetõ kö-
zösség kap-e külsõ támogatást, amely nélkül képtelen
fennmaradni. A szórvány létmeghatározó jegyei közé
sorolta a veszélyeztetettséget, a halmozottan hátrá-
nyos helyzetet, a társadalmi tér beszûkülését, az etni-
kai lét- és tartalomvesztést. Kiemelte, hogy a szórvány-
lét dinamikus állapot, állandó benne a ki- és beáram-
lás, de mégis a kiáramlás dominál.
Politológiai szempontból, mint mondta, jellemzõje

a szórványnakamindennapidöntéshelyzet elé állított-
ság és a dinamikus igazodási kényszer. A tömbben élõ
székelyföldi, szilágysági vagy zentai magyar számára
például természetes dolog, hogy az elsõ megszólalási
nyelv az anyanyelve, amagyar. Ezzel szembenKolozs-
váron, ahol a hivatalos statisztika szerint amagyarság
részaránya20 százalék alá csökkent, otthonából kilép-
ve váltania kell a többségi nyelvre, és döntenie kell,
hogy vállalja-e ezt a pótlólagos terhet.
A szórványokmintegy védõsávot alkotnak, az etni-

kai határon élõk védik a tömböt. Az etnikai határ ál-
landósága alapvetõ a szórványlét szempontjából, ha-
tár nélkül a kisebbségi közösség eltûnik, és minden
nemzet védi a határát. Lényeges kérdés továbbá a ki-
sebbség belsõ erõforrásainak megléte: mit érdemes
vállalni, mi az, amirõl le kell mondani.
Ilyés Zoltán budapesti kisebbségkutató elõadásá-

ban a szórványprobléma tudományközi értelmezésé-
nek lehetõségeit járta körül. Az asszimilációprobléma-
körét több szempontból igyekezett kibontani, és fel-
tette a kérdést: vajon kell-e �diabolizálni� az asszimi-
lációt,mint olyan jelenséget, amely veszélyezteti a kö-
zösséget, hiszen�mondta - sokunkmögött ilyen asszi-
milációs történetek állnak.
Gereben Ferenc, az Eötvös Lóránd és a Pázmány

Péter Tudományegyetem oktatója mottóként idézte
egy szlovákiai magyar tanítónõ mondatát: �Valahová
tartozni, egy kisebbség érdekeit képviselni � örök di-
lemma a harc és a belenyugvás között�. A professzor
két Kárpát-medencei felméréssorozatot ismertetett,
melyekbõl kiderült, hogy a térség összlakossága álta-
lában is fogy (jelenleg kb. 30 millió), de ezen belül a
magyarság létszáma különösképpen csökken, és a ki-
sebbségi helyzetben lévõ népcsoportok jobban fogy-
nak,mint a többségiek. Az elnemzetlenedés tekinteté-
ben (kötõdésüket nemvállalják)Magyarországugyan-
úgy vezet, mint az elvallástalanodás terén (az elõbbi-
vel szoros összefüggésben). A kisebbségi tudatnak
három pillére van: a kultúra (anyanyelv, szokások,
vallás, történelmi emlékezet, kultúra, irodalom), a
pozitív érzelmek és a vállalástudat (tenni akarás a
megmaradásért). A 90-es évek fõ tendenciája az érzel-
mi elem háttérbe szorulása, illetve az identitástudat
és az anyanyelv elõtérbe kerülése volt. Ténylegesen
lehet �szétfejlõdésrõl� beszélni, de nehéz a szétfejlõdés
origójátmegtalálni (Trianonelõtt semvoltakegyformák
a történelmi Magyarország különbözõ részei). A törés-
vonal elsõsorban az anyaország és a kisebbségi terüle-
tek, régiók között húzódik � emelte ki az elõadó.
Az anyanyelvhasználatát tekintve avizsgálatok sze-

rint 50-60 százalékra tehetõ azoknak a kisebbségi

Tudományos értekezlet a magyar szórványokról Bécsben
magyar gyerekeknek az aránya, akik tanulmányaikat
végig magyar nyelven végezték. A magyar nyelvet
dominánsanhasználók aránya kb. 20 százalék, a több-
nyire anyanyelvükönbeszélõk aránya40-50 százalék.
Érdekes megállapítás, hogy a határon túliak többet
olvasnak anyanyelvükön,mint amagyarországiak, és
értékorientáltabbak az utóbbiaknál. Ez amegállapítás
fõleg Erdélyre és Kárpátaljára vonatkozik, a legkevés-
bé pedig Szlovákiára, de még ott is jobb a helyzet e
tekintetben, mint Magyarországon.
A szórványok esetében a nyelvvesztés, nyelvcsere,

identitásválság fõleg a városokban tapasztalható. En-
nek ellenére a szórványban is nagy számban élnek
olyanok, akik többletet tudnak felmutatni az anyaor-
szágbanvagy tömbbenélõkhöz képest. A belenyugvás
és a harc a szórványlét állandó velejárói, az utóbbi fo-
kozott kulturális aktivitásban jelentkezik, mind
mennyiségi, mindminõségi szinten. Az elõadó szerint
el fog következni (Nyugaton, a tengeren túl már itt is
van), hogy a szórványnak nem az anyanyelv lesz a fõ
identifikáló tényezõje.
A jelenleg Budapesten élõMészáros Domokos do-

monkosrendi szerzetesMajnek Antal kárpátaljai püs-
pökképviseletében szólalt fel a konferencián. Elmond-
ta, hogy 9 évet dolgozott Kárpátalján, ott volt a hatal-
mas pusztítást végzõ tiszai árvizeknél,mûködése alatt
9 katolikus óvoda alakult, ahol az ételmellettmagyar-
ságot és hitet is adtak a gyerekeknek. A 90-es évek
második felében a magyar nyelvû líceumok szervezé-
sébenvett részt,Munkácson,Beregszászon,Ungváron.
Ebben nagy segítségükre volt az Apáczai Közalapít-
vány, az Illyés Alapítvány és a Kárpátalja Életéért fe-
rences alapítvány. A magyar intézmények fenntartá-
sa � hangsúlyozta � külsõ támogatás nélkül lehetet-
len (a tanárok például csakmásfél évig kapnak állami
fizetést). Alapvetõen fontos az erkölcsi, vallási háttér.
A magyarság Kárpátalján súlyos helyzetben van, ke-
vés a gyerek, sorra szûnnek meg a magyar osztályok.
Az égbekiáltó nyomorral szemben kevesek fényûzõ
gazdagsága áll. Elmondta, hogy rendkívül fontos akül-
sõ segítség, és külön szólt amunkácsi líceumhelyzeté-
rõl, melyet sorskérdésnek nevezett a kárpátaljai ma-
gyarság jövõje szempontjából.
A pozsonyiMészárosné Lampl Zsuzsanna a 2000.

évi szlovákiai népszámlálás adatait idézte,melyek sze-
rint tovább fogyott a felvidéki magyarság, és a szór-
ványbangyorsabban,mint a tömbben.Anemzetfogyás
legfõbb oka az asszimiláció, az identitás feladása. A
felvidéki magyarság azon kétharmada körében, ahol
a nemzeti értékrendnek valamilyen jelentõsége van,
három fõ csoportot különböztetettmeg: a szilárdnem-
zeti értékrenddel bírókét (35 százalék), a �megtagadó-
két�, akik számára ez nem fontos (15 százalék), illetve
a �visszakozókét�, akik szerint magyarnak lenni hát-
rányos és veszélyes, ezért számukra nem a nemzeti
identitás, hanem az állampolgárság a fontos (13 szá-
zalék). A szórványstratégiákról szólva három komp-
lex stratégiát említett. A tömbben élõk esetében ez a
negatív viszonyulás pozitívvá átfordításában, míg a
szórványbanélõknél az identitásmegfordításábanáll.
Az általános érvényû stratégiáknál (tömbben és szór-
ványban egyformán fontos) az iskoláztatás nyelvét
említette, továbbá azt, hogy a kisebbségi személy jól
érezze magát, egészségi állapota megfelelõ legyen,
gazdasági és szociális biztonságban élhessen, az adott
közösség lakóhelyi és kulturális együvé tartozásameg-
erõsödjön.Végül a speciális, �szükségletorientált� stra-
tégiák közé sorolta az egészségügyi propagandát, az
iskolanépszerûsítõ programokat, az agroturizmust, az
úgynevezett �magyarságpresztízs� programokat.
Zsoldos Ferenc zentai történész, jogász, politológus

a vajdasági, szerbiaimagyarság fogyásáról tartott gra-
fikonokkal szemléltetett elõadást. Elmondta, hogy a
tömbmagyarság (mely nagyjából a Tisza mentén él)
területileg is összeszorul, jelenleg 7�8 tömb magyar
önkormányzat van, de ezekben is csak 53 százalék a
magyarság részaránya. A délvidéki magyarság 42 szá-
zaléka már szórványnak tekinthetõ, ezen belül is so-
kan a �szigetmagyarsághoz� tartoznak. A szórványo-
sodás okai között elsõ helyen említette a szerb betele-
pítéseket (1945 után 200 ezer, a 90-es években 250
ezer, utóbbiak adélszlávpolgárháborúkmenekültjei),
a további okok között szólt a területileg diszkrimina-
tív beruházásokról, a természetes népességfogyásról,
a vegyes házasságokról, a magyar intézmények (mé-
dia, oktatás) leépítésérõl, a magyar alapfokú oktatás
elsorvasztásáról, az egyházi élet megszûnésérõl. Az
anyaországkisebbségi stratégiájánakhibájául rótta fel,
hogy a tömböket jobban támogatja, mint a szórványt,
holott ennek fordítva kellene lennie. Megoldásként
javasolta a pozitív diszkriminációt, a szubszidiaritás
(ügyközeli döntéshozatal) kiterjesztését, intézményi
központok és köréjük szervezõdõ hálózatok létreho-
zatalát, oktatási központok, kollégiumok létesítését,
iskolabuszok alkalmazását, távoktatás bevezetését, a
kisebbségi oktatásra vonatkozó, osztályonkénti 15 fõs
minimális küszöb eltörlését, többfunkciós és korsze-
rûmûvelõdési központokkiépítését, államilag fizetett
településfejlesztési biztosokhálózatának létrehozását,
a falusi turizmus fejlesztését.

Az eszéki Andócsi János arról beszélt, hogy a Kár-
pát-medencében a horvátországi magyarok tekinthe-
tõk a leginkább fogyatkozó nemzetrésznek, 1990 óta
a fogyás köztük 25 százalékos volt. Bár ez a nemzet-
rész alapfoktól a felsõfokig saját iskolarendszerrel ren-
delkezik (Sólyom László államfõmájus eleji hivatalos
látogatása során jelentették be, hogy magyar kollégi-
um fog épülni az eszéki Magyar Oktatási és Mûvelõdé-
si Központ mellett, ahol a magyar ajkú diákok általá-
nos és középfokú tanulmányokat folytatnak), de sok
magyar szülõ inkábbhorvát iskolába íratja gyermekét,
mondván, hogy az így jobban fog boldogulni. Vannak
magyar nyelvû lapok, médiumok, de a horvát televí-
zió ritkán foglalkozik a magyarokkal. A horvát parla-
mentben (szábor) a magyaroknak 1 képviselõi helyet
biztosítanak. A kisebbségi törvény európai szintû, de
megvalósítása kívánnivalókat hagy maga után.
Papp Richárd budapesti kisebbségkutató egy eset-

tanulmányt ismertetett, mely egy színmagyar szerém-
ségi faluban, a 130 fõs Dobradóban 5 éven át készült.
Az egyik legfontosabb következtetése az volt, hogy
vallás és identitás elválaszthatatlan egymástól.
A lendvai Göncz László a Mura-vidéki magyarság

nemzettudatában tapasztalható szórványosodási jele-
ket elemezte. Ez a folyamatmár a vasfüggöny leeresz-
kedéseutánmegkezdõdött, dea rendszerváltozásután
felgyorsult. Ahermetikus elzártság, a gazdasági nehéz-
ségek is hozzájárultak a nemzettudat torzulásához, a
jugoszláv, majd szlovén értéktudat átvételéhez. A ré-
gió két kisvárosa közül Alsólendván 95-rõl 50 száza-
lék alá csökkent a magyarság részaránya, Muraszom-
batból pedig gyakorlatilag eltûntek amagyarok. Az 50
évnél fiatalabb magyar populáció több mint fele ve-
gyes házasságokban él (az ezekbõl született gyerekek
70-80 százaléka a többséghez asszimilálódik), a két-
nyelvû oktatás bevezetése, mint fogalmazott, súlyos
csapás volt, a magyar nyelv és kultúra kiszorulásához
vezetett. A magyar nyelvet a Mura-vidéki magyarok-
nak csak 20-25 százaléka beszéli elfogadható szinten.
Az itteni magyarság fogyása 1981-1991 között 18,5,
1991-2002 között pedig 21,5 százalékos volt. Jelen-
tõs részük ma már nem a történelmi Magyarország
területén él, hanemmás szlovéniai körzetekben, pél-
dául Ljubljanában. Rendkívül fontos, pozitív jelenség-
ként említette viszont amagyar értelmiség számának
növekedését. Bár ez nemannyira ismert, demégmin-
dig elõfordulnak drasztikus magyarellenes megnyil-
vánulások, a nemzetállami sztereotípia tovább él
Szlovéniában.
Az ausztriai magyarsággal három elõadó is foglal-

kozott. AbécsiRumplerDiána, akinekanyanyelvema-
gyar, s bár soha nem jártmagyar iskolába, identitását,
anyanyelvétmegõrizte, kutatásaiból ismertetett érde-
kes adatokat. Elmondta, hogy mióta Magyarország is
EU-tag lett, az ausztriaimagyarok létszámabár tovább-
ra is erõsenemelkedik, azújonnanérkezetteknemkér-
vényezik az osztrák állampolgárságot.CserjánKároly
a bécsi magyar egyházszociológiai intézet munkatár-
sa a tudatos kettõs kötõdést elemezte, amely az auszt-
riai magyarok jelentõs részére jellemzõ. Elmondta,
hogy a burgenlandi tartományi kormány támogatása
az EU-csatlakozás óta jó irányban fejlõdött, de a ma-
gyarok támogatása még mindig nincs azon a szinten,
mint a szlovénoké vagy a horvátoké. A burgenlandi
származású, Bécsben élõ, magyarul kitûnõen beszélõ

BaumgartnerGerhard aburgenlandimagyarok szór-
ványosodásáról beszélt. Bevezetõben elmondta, hogy
Trianon után, 1921-ben 25 ezer magyar élt a terüle-
ten,maennek talánegyötödevalljamagátmagyarnak.
A 20-as években még évente 3 ezer magyar gyermek
jelentkezett az elemi iskolákba. A nagy változás a 60-
as években következett be, a régi �magyar rendszer�
ekkor bomlott fel végérvényesen. A 70-es években
megszûnt a magyar nyelv átadása a gyermekeknek.
1968-ban alakult meg a Burgenlandi Magyar Kulturá-
lis Egyesület. Papok, lelkészek (Galambos Ireneusz,
Gyenge Imre) felismerték, hogy valamit tenni kell, de
a negatív tendenciákatmár nem tudtákmegfordítani.
A burgenlandi egykori magyar családokból származó
gyerekek ma nem jelentkeznek a kisebbségi iskolák-
ba, és az elõadó szerint ki lehet mondani, hogy Bur-
genlandban lényegében megszûnt az �õshonos� ma-
gyarság. A sajátosburgenlandimagyarnyelv,mely sok
németkölcsönszóval élt, eltûnt, az elmúlt évekbenmás
országokból ide költözõ magyarok már nem a helyi
nyelvváltozatot, hanemamagyar köznyelvet beszélik.
Az utolsó elõadó, a svédországi Szabó Mátyás a

nyugati szórványmagyarságról beszélt Svédország
példáján. Elmondta, hogy a �nagyon toleráns� Svéd-
ország lakosságának több mint 10 százaléka beván-
dorló, a magyarok száma 25�35 ezer. Soha nem vol-
tak elnyomva, szabadon fejleszthették kultúrájukat,
magyar állampolgárságukatmegtarthatták, éshaakar-
ták, igen hamar megszerezhették mellé a svéd állam-
polgárságot is. A svédországi magyarok szórványok-
ban élnek, 34 egyesületük van, egyéb intézményekkel
is rendelkeznek. Az egyesületi életet szinte kizárólag
Erdélybõl bevándorolt magyarok irányítják. Problé-
mát jelent az anyaországhoz fûzõdõ viszony, a svéd-
országi magyarok úgy érzik, hogy az anyaország ke-
vésbé törõdik velük, mint Kárpát-medencei honfitár-
saikkal. Nagy szükségük lenne karizmatikus vezetõk-
re. Amásik fõ probléma az �õrségváltás�, a generáció-
váltás megoldatlansága. Évente mintegy 1200 prog-
ramjuk van, amelyekre gyerekek, fiatalok is eljárnak,
de õk már szinte egyetlen szót se tudnak magyarul.

KOVÁCS PÉTER

�Észre tekintélyes, tanácsban és vitézségben neve-
zetes, s egészen fejedelemségre termett férfiú vala�
Álmos fia, Árpád � ahogy Konsztantinosz görög csá-
szár jellemezte. Rátermettsége miatt a hét vezér: Ál-
mos, Elõd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm pajzsra
emelvén fejedelmükkéválasztotta,majdvérszerzõdés-
sel pecsételtemeg, hogy amíg Árpád és ivadékai élnek,
mindig az õ nemzetségébõl lesz amagyarság vezetõje.

Árpád fejedelem nevéhez fûzõdik �régi dicsõsé-
günk�, az õ vezetésével jöttek be 895-ben a magyar
törzsek a Vereckei-hágón át a Kárpát-medencébe, irá-
nyításával léptek arra a földre,melyrõl az õsök � Lász-
ló Gyula kettõs honfoglalás elmélete szerint a széke-
lyek, Csaba királyfi utódai � annyi szépet, annyi cso-
dát regéltek. A honfoglalás eseményét Feszty Árpád
örökítettemeg lenyûgözõ körképében,mely Ópuszta-
szeren látható. Anonymus a honfoglalást, mint Attila
jogos örökségénekvisszavételét írja le. Árpádpompás
ajándékokkal indította útnak követeit � ismeretes a
fehér lómondája � s ennek fejében a Duna vizébõl, az
Alföld füvébõl és földjébõl kért, azaz a pusztai népek
õsi szokása szerint megvásárolta az országot. Mivel
Salán nem adta át birodalmát, csatát vívtak vele. Ár-
pád gyõzelmét Vörösmarty Mihály a Zalán futásában
örökítette meg.
A honfoglaló magyarokat Bölcs Leó császár így jel-

lemezte: �Férfiakban bõvelkedõ és szabad ez a nem-
zet, nem sokat törõdik az élvezettel és kényelemmel,
csak arra törekszik, hogy vitézül viselkedjék ellensé-
geivel szemben. A fáradtságot és munkát hatalmasan

tûrik, forróságot és fagyot egyaránt elviselnek, ésmin-
den nélkülözésnek alávetik magukat. Fegyvereik a
kard s a dárda, nyíl és vért. A legtöbb közülük a csatá-
ban kettõs fegyvert használ. Nagy gondot és munkát
fordítanak a lóhátról való nyilazásra.�
Az addig nomád, szilaj, zabolátlan nép � részben

legyõzvén, részben beolvasztván az itt élõ szlávokat,
avarokat és egyéb kisebb népeket � hazára lelt, s vég-
leg letelepedett. A törzsek elhelyezkedésére a telepü-
lések nevei alapján lehet következtetni.
�Az Úr megtestesülésének 907. esztendejében Ár-

pád vezér elköltözött ebbõl a világból. Tisztességgel
temették õt el egy kis folyónak forrása felett, amely
kõmederben folyik alá Attila király városába. Egy-
szersmind a magyarok megtérése után a Boldogsá-
gos Szûz Mária tiszteletére egyház épült, amelyet
Fejérnek hívnak� � írja Anonymus. Ezek a sorok év-
századok óta izgalomban tartják a magyar kutatást,
úgy szólván nincsen év, hogy valaki �holtbiztosan�
meg ne találná Árpád sírját, hol Óbudán, hol másutt.
Árpádleszármazottaibólkerültkiazelsõmagyarural-

kodóház, az Árpád-ház, melynek elsõ tagjai (Árpád,
Fajsz,Taksony,Géza) fejedelmicímetviseltek,majdõket
23 király követte a trónon Szent Istvántól III. Andrásig.
Uralmuk alatt épült ki Magyarországon a hûbéri rend-
szer, a közigazgatás és a szervezett hadsereg. Általános
vallássá vált a kereszténység. Elterjedt, és magas szin-
ten virágzott az európai kultúra. Az Árpád-ház tagjai
közül Istvánt, Lászlót, Imrét, Erzsébetet és Kingát szent-
té, Margitot boldoggá avatták. RADICS ÉVA

ÁRPÁD FEJEDELEMRE EMLÉKEZVE
(907�2007)
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata Hiába szerelem fel a vitorlámat, meg se rebben.

Nincs szél, a tengeren egy fuvallat sem borzolja a
vizet. �Olaj� -mondtukvalamikor aBalatonon, utal-
va a régi tengerészek gyakorlatára, akik a viharos
hullámverést azzal igyekeztek csendesíteni, hogy
olajat öntöttek a vízre. Ültünk a �lavorban�, várva
a délutáni megmentõ �parti szelet�. Bizony jó len-
ne ilyenkor a vízen lenni, hiszen a parton a higany
90 Fahrenheit fok fölé kúszik . Kánikula, amit Bu-
dapesten is tapasztalhatunk az idén (30 celsius fok
fölött). Mit lehet tenni ilyenkor? Bezárkózni a lég-
hûtött szobába, vagy elmenni a Déli-sarkvidékre?
De persze ott semminden fenékig tejfel. Ami az-

elõtt fenékig jég volt, nemsokára csak úszó jégtáb-
lákból állmajd. Ígyvanezészakon is. A jegesmackó,
ha ilyen jégtáblára téved, igen csak igyekezhet,
amíg visszaúszhat a mama medvéhez. A National
Geographic magazin 2007. júniusi száma, James
Balog fényképeivel, ijesztõ képet fest a föld jövõ-
jérõl. ANagyOlvadás �Big Thaw� címû cikk szerint:
�Az nem volt meglepetés, hogy az egyre fokozódó
melegedés következtében elolvadnak a föld
gleccserjei és a sarkvidékek jege, de senki semkép-
zelte volna, hogy ez ilyen gyorsan fog végbemen-
ni�. Grönland jégtakarója egyre vékonyabb. Az
ottani olvadás ennekaz évszázadnakavégéremeg-
emelheti a tengerszintet három lábbal (92 cm), ha
a � üvegház� hatás nem csökken � írja a NG.
Erre a fenyegetõ veszélyre hívja fel a figyelmet

Al Gore, volt amerikai alelnök �An inconvenient
truth - the crisis of global warming� (Kellemetlen
igazság) c. könyvében. (Viking press 2007) �Sokan
azt hiszik, hogy a Föld olyan hatalmas, hogy nem
tudjuk a mûködését befolyásolni, azonban az at-
moszféra olyan vékony réteg, ami könnyen meg-
rontható� � írja.
Bár vannak, akik vitatják Gore tételeit, nehéz

velük vitába szállni. A széndioxid (CO2) nem tá-
vozik a légtérbõl, hanemmintegy szigetelõ réteg-
ként átfedi azt. Pedig a világ szaporodó népessé-
ge egyre több széndioxidot termel, ugyanakkor a
növényzet természetes ellensúlyozó képessége
csökken az õserdõk (pl. az Amazonasz vidék) ki-
irtása következtében. Az elmúlt 48 év alatt a leve-
gõ széndioxid tartalma húsz százalékkal nõtt. (US
30 %, EU 28 %) A gyönyörû, fehér sapkájáról hí-
res Kilimandzsáró tíz év múlva kopasz lesz, a
Montana-i Glacier Nemzeti Parkban 15 év múlva
nem lesz jég. Ugyanez a sors vár Svájc, Patagonia
és a világ többi gleccsereire is.
Ezzel még nincs vége a várható katasztrófák so-

rozatának. A tenger szintjének emelkedése követ-
keztében víz alá kerülnek a partvárosok; nagyré-
szüket, például NewYork alacsonyan fekvõ egyne-
gyedét, ésMiamit, Amsterdamot, Calkuttát teljesen
elárasztja a tenger. Eltûnik a szibériai permafrost,
a föld egy részét szárazság, más részét árvizek, tü-
zek, hurrikánok fenyegetik. Ameleg tengerek elal-
gásodnak és így tovább.
Lehet mindezt tagadni, vagy belenyugodva azt

hirdetni, hogy ez csak a természetes klímaváltozás
következménye, amit nem tudunkbefolyásolni. Er-
rõl mondta Mark Twain, hogy �Nem azzal van baj,
amit nem tudunk, hanem azzal, amirõl meg va-
gyunk gyõzõdve, de még sincs úgy�. Ma már úgy-
szólván a világ összes tudósa azt bizonygatja, hogy
igenis, mi magunk vagyunk �az ellenség� amely a
katasztrófát okozza. Mindenekelõtt a nyakló nél-
küli levegõszennyezés elõidézésével. Ennek egyne-
gyed részéért az Egyesült Államok a felelõs.
Visszatérve a Déli-sarkvidékhez: a Csendes Óce-

án déli része ugyanolyan szerepet tölt be, mint az
amazonaszi õserdõövezet. Ez az úgynevezett �kar-
bon-süllyesztõ� a világ széndioxidjának 15 száza-

lékát köti le. De ez ma már oly mértékben telített,
hogy többet már nem képes felvenni. A többlet az
atmoszférát szennyezi. A Science Journal szerint a
tudósok ezt a jelenséget csak fél évszázad múlva
várták. Azonbanmár bekövetkezett.
Ha mindez igaz, miért nem tesz az emberiség va-

lamit a folyamat ellen, annak megakadályozása,
vagyvisszafordításaérdekében? Itt ütközünkamin-
denütt jelenlévõ �piszkos politika� ügyködéseibe.
ThomasL.Friedman,aNewYorkTimesmagyarszár-
mazású tudósítója írja, (2007. március 27.) hogy az
amerikai kormányzat az �kõolaj-lobby� kiszolgáló-
jaként, nemképes hatásosan fellépni a �globális fel-
melegedés�megakadályozása érdekében. Az egyet-
len politikus, aki a kérdést komolyan veszi és tesz is
valamit, Arnold Schwarzenegger, Kalifornia kor-
mányzója. �Tisztítsuk meg a levegõt, a vizeinket.
Harcoljunk a globális felmelegedés ellen, mert tud-
juk, hogy azmekkora veszélyt jelent számunkra. Ez
már nem kérdéses többé� � mondta a kormányzó.
Sajnos az ugyancsak republikánus amerikai elnök
mindezt nemcsak figyelmen kívül hagyja, de tagad-
ja az intézkedések szükségességét.
�Szörnyûkatasztrófa fenyegeti a világot. Ami kü-

szöbön áll, az emberi kultúra öngyilkossága. De fi-
zikailag is gyász, halál, s alig elképzelhetõ rettenet
(vár) mindnyájunkra� - írta Babits Mihály 1934-
ben, a pusztító világháború elõszelét érezve. Ilyen,
hasonló katasztrófa veszélyét idézi fel írásában a
98 éves Mosonyi Emíl professzor, aki Svájcból pá-
nikkeltõ tanulmányt küldött a magyar Mérnök Új-
ságnak (2007. március). A már említett természeti
veszélyek mellett felhívja a figyelmet a folyók víz-
készletének felhasználásával kapcsolatos feszültsé-
gekre, és amélyen fekvõ területek elöntésével járó
népvándorlás okozta problémákra. Azt javasolja,
hogy azonnalmeg kell kezdeni a káros légszennye-
zés korlátozását, megindítani a tudományos vizs-
gálatokat a védekezésre, és kidolgozni a mûszaki
terveket.
�Hazánk sajátos helyzetének következménye-

ként aKárpát-medence teknõjébenelõfordulmajd,
hogy aKörösök idõnként csaknemkiapadnak, a Ti-
sza a kisvizek, sõt még a középvizek idõszakában
sem tudja majd a Körösök vidékét táplálni.
ADuna kisvizei és kisebb középvizei idején, egy-

általán nem lesz hajózható, a Bõsi csatorna torko-
latától egészen a magyar-szerb határ alatti vízlép-
csõ teréig� � írja a legtekintélyesebb magyar víz-
ügyi szakember.
Ebben a tanulmányban, amit a tudós mérnök

�üzenetének� is nevezhetnénk, nem foglalkozik a
vízgazdálkodás részletes vizsgálatával, hanemcsak
azokkal a nagy vízépítési mûvekkel, amelyeknek a
létesítését feltétlenül szükségesnek tartja, a
klimaváltozás miatt várható árvízkatasztrófák el-
kerülése, a vízellátás és a biztonságos hajózás, to-
vábbá avízi energiahasznosítása érdekében. Szük-
ségesnek tartja, többek között, a Duna-Tisza csa-
torna megépítését, a Duna-szakasz hajózhatósága
érdekében vízlépcsõk létesítését, valamint a kör-
nyezõ országokkal való együttmûködést a közös
vízgazdálkodás érdekében.
�Tudom, hogy ez az írásom sokaknak - számos

politikusnak, amédia egyes képviselõinek, elfogult
környezetvédõknek és sok honfitársamnak - nem
fog tetszeni...,de késõbb � amit már magas korom
miatt nem fogokmegélni � a valóságmellettem fog
tanúságot tenni.� � írta Mosonyi professzor. Szo-
morú lenne, ha az utókor csak saját keserû tapasz-
talata alapján bizonyosodna meg a tudósok által
elõre látott globális katasztrófa valódiságáról, ami-
nek megakadályozása érdekében alig történnek
hathatós lépések. P. L.

KÁNIKULA

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2007. június 8-
án aMagyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje
polgári tagozata kitüntetés adományozására tett elõ-
terjesztést Horn Gyula volt miniszterelnök 75. szü-
letésnapjára. Akitüntetést SólyomLászló államelnök
alkotmányjogi akadályokra hivatkozvamegtagadta.
Amíg a miniszterelnök Horn nyolcavanas-kilencve-
nes évekbeli érdemeit emelte ki, az államelnök egész
életútját értékelte, és arra a következtetésre jutott:
�Az 1956-os forradalom és szabadságharc célkitûzé-
sei � Magyarország függetlensége, a többpárti de-
mokrácia, a jogállamiság és a szabadságjogok �mai
Alkotmányunkalapértékei is. Az1956-os forradalom
tagadása a Magyar Köztársaság alkotmányos érték-
rendjének tagadása. A forradalmat eltipró Kádár-
rendszer és aMagyarKöztársaságalkotmányosérték-
rendje viszont egymással össze nem egyeztethetõ.�
Sólyom László levelében a továbbiakban kifejtet-

te: Az Alkotmánybíróság az Alkotmány értékrend-
jével ellentétes tevékenységnek értékelte a karha-
talmi alakulatban való szolgálatot 1956-1957-ben
(60/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH 1994. 355-

356.). Az egyes fontos tisztségeket betöltõ személyek
ellenõrzésérõl és a Történeti Hivatalról szóló 1994.
évi XXII. törvény (Átvilágítási törvény) alapján lét-
rehozott II. számú Bizottság 1997. augusztus 26.
napján kelt határozatában megállapította, hogy
Horn Gyula 1956-1957-ben karhatalmi alakulatban
teljesített szolgálatot. A Bizottság ezért felszólította
Horn Gyulát, hogy a határozat közlésétõl számított
30 napon belül országgyûlési képviselõi, valamint
miniszterelnöki tisztségérõl mondjon le. Mivel a
miniszterelnök e felszólításnak nem tett eleget, a
Bizottság a döntését nyilvánosságra hozta (Magyar
Közlöny1997. évi 93. száma). ABizottságugyanezen
indokok alapján az 1999. január 20-án kelt határo-
zatában ismételten megállapította Horn Gyula or-
szággyûlési képviselõ érintettségét (MagyarKözlöny
1999. évi 25. száma).
Horn Gyula a forradalom 50. évfordulója alkal-

mából azt nyilatkozta a Die Welt címû napilapnak,
hogy a felkeléssel együtt sok bûnözõ került szabad-
lábra, akik veszélyeztették a biztonságot. A pufajkás
osztagban õ a törvényes rendet védte.

MEGTAGADOTT KITÜNTETÉS

(EU)

Ciprus és Málta 2008-ban bevezetheti az Eurót

Az EU-tagállamok pénzügyminiszterei a nyári szü-
net elõtt Brüsszelbenmegtartott utolsóülésükönmeg-
adták hozzájárulásukat: Ciprus és Málta 2008 január
1-tõl bevezetheti az eurót.
Az euróövezet így már 15 országra terjed ki.

***
José Sócrates portugál miniszterelnök Viana do

Castelo-ban 27 európai diplomata elõtt tartott beszé-
dében felvázolta azokat a célokat és teendõket,melyek
az idõ alatt realizálandók, míg Portugália áll az Euró-
pai Unió élén.
� Ezek közé tartozik azon lehetõségek keresése,

melyek lehetõvé teszik az Afrikával és Braziliával való
kulturális és gazdasági kapcsolatok bõvítését.
�Megvizsgálni azon lehetõségeket, melyek lehetõ-

vé teszik 2 helyett 3 EU-Parlament reprezentáns rész-
vételét az államközi Konferencián (IGC).
�Megoldani azokat a problémákat,melyek Lengye-

lországgal kapcsolatos félreértésekhez vezettek.
� Az új európai szerzõdés októberben szavazatra

bocsátása és elfogadtatása.

(Luxemburg)

Az európai statisztikai hivatalok elnöki
konferenciája Budapesten

Szeptember 20�21-én rendezikmegBudapesten az
európaiországok statisztikaihivatalainak soronkövet-
kezõ elnöki konferenciáját. Directeurs Généraux des
Instituts Nationaux de Statistique = DGINS-n a
globalizációval összefüggõ statisztikai probléma lehe-
tõségeket teszik mérlegre.
A tanácskozást szervezõ Európai Unió Statisztikai

Hivatal fõigazgatójánHervé Carré úron és az Eurostat
több magasrangú tisztviselõjén kívül részt vesz több
más nemzetközi szervezet vezetõ munkatársa is.
A DGINS konferencia 2000-ben elfogadott elvei kö-

zött szerepel a statisztikával szembeni felhasználói igé-
nyek felismerése és megvitatása.
Az 1953-ban Luxemburgbanmegtartott elsõ konfe-

renciát követõen a DGINS minden évben más tagor-
szágban tartja ülését,melyek célja egyrészt informáci-
ók szerzése, másrészt a statisztikai programhoz kap-
csolódó kérdések megvitatása.
Az idén elõször kerül sor Magyarországon a tanács-

kozásokra.

(Svájc)

Az európaiak minimumbére nem rendezett

Az EUROSTAT legutóbbi jelentése az unión belüli
minimálbérek jelentõs különbségét mutatja ki. Míg
2007 januárjában egy bolgár alkalmazott 92,- eurót
kapott havibérként, addig annakegy luxemburgimeg-
felelõje 1.570,- euróra számíthatott.
Ez azt jelenti, hogy a luxemburgi 17-szer annyi

euróval tért haza mint bulgáriai kollégája. A létfenn-
tartáshoz szükségespénzmennyiségezenországokban
csak 1:7 arányú.
Kristálytisztán láthatómilyenkomoly problémákat

okozhat, ha aminimálbéreket az Európai Unióban ha-
marosan nem rendezik. Nem véletlen, hogy a régi
uniós tagországok bérszínvonala magasabb, éppen
ezért nem határolódhatnak el a kiegyenlítés folyama-
tától,melynek unióstagságuk évei folyamánmár õk is
részesei voltak.

(Austrália)

Egy a több millióból

Az ember csak egy az élõlényekmilliói közül, még-
is ez az egyetlen faj, mely a Földre érkezõ napener-
gia 1/4-ét saját céljaira használja, túlnyomó részt a
többi élõlényre való tekintet nélkül. Sõt, legtöbbször
más élõlények kárára.
Az ember uralkodása a földtekén befolyásolja

más fajok fejlõdését is. Tudósok több évtizedes
munkája alapján kimutatható, hogy az ember pusz-
ta jelenléte a napenergia 10 %-át elhasználja. Az
emberi találmányok hasznosítása jelentõs nyomo-
kat hagy a természet rendszerében. Különös figye-
lemmel kell lenni a bioenergia források kihaszná-
lására és az újra nem termelõdö energiahordozók
óriási tömegû felhasználására. Ez utóbbi egyértel-
mûen negatív jelenségekkel jár, mely a Föld vala-
mennyi élõlényének életére és fejlõdésére, jelenleg
még fel nem mérhetõ hatással van.
E témakörbõl mutatja be osztrák és német tudósok

tanulmányait az ausztráliai TudományosAkadémia és
a melbourni Mezõgazdasági Egyetem.

(Portugália)

Újra választották a világ hét csodáját

Az interneten ésmobiltelefonon 170 országban le-
adott mintegy 100 millió szavazat alapján választot-
ták ki a világ 21 mûemléke közül a hét világcsodát.
A lisszaboni Luz stadionban tartott ünnepségen je-

lentették be azt a hét világcsodát, mely a legtöbb sza-
vazatot kapta. A szavazás eredményeként a brazíliai
Krisztus szobor, az indiai Taj Mahal, a jordániai város
Petra, Kínai Nagy Fal, Mexikói Chichen Itza piramis, a
perui Machu Picchu és a római Colosseum lett a mo-
dern világ hét új csodája.
A Luz stadioni ünnepségen mely Portugália EU el-

nökségének nyitánya volt, köszöntõt mondott Jorsé
Sócrates portugál kormányfõ. A vendégek között ott
volt Rania jordániai királyné, Jennifer Lopez szinésznõ
és Neil Amstrong volt amerikai ûrhajós is.
A világörökség listáját vezetõ UNESCO egyelõre el-

határolódott a kezdeményezéstõl és nem tekinti szá-
mára mérvadónak a választás eredményét.

(Anglia)

Egyetlen gén okozhatja a gyermekkori asztmát
Tudósok rátaláltak arra a génre, mely felelõs lehet

a gyermekkori asztma kialakulásában.
Haameghibásodás idõben felderítésre kerül, akkor

van lehetõség a gyógyulásra.
Nagybritanniában körülbelül egy millió gyermek

részesül asztmakezelésben. Hozzávetõlegesen 1500
ember hal meg évente aszmatikus roham következté-
ben. A kisgyerekek és csecsemõk esetében nem egy-
szerû elhatárolni az asztmát a bronchitisztõl.
2.000 gyereken végzett genetikus kutatás eredmé-

nyeként tudósok egy DNS-kötõdést észleltek, mely az
asztma kialakulásához feltünõ affinitást mutat. Ez a
DNS-kötõdés új gén kialakulásához vezet, melynek
neve: ORMLD3.
Ez a gén jelenvoltmindenvizsgált asztmabeteg gye-

rek vérképében.
A korai vérvizsgálat lehetõséget nyújt a gyógykeze-

lés kezdeti állapotban történõ elindításához és
valószinûsíti a teljes gyógyulást.

(Franciaország)

Francia Gazdasági Év kezdõdött július 14-tõl
Magyarországon

A francia nemzeti ünneppel július 14-el vette kezde-
tét Magyarországon a FraGÉMa.
E mozaikszó a Francia Gazdasági Év Magyarorszá-

gon betüibõl tevõdik össze és azt a rendezvénysoro-
zatot takarja, melyet a Francia Intézet és a Francia
NagykövetségKereskedelmiKirendeltsége szervezett.
A programsorozat keretében 2007 júliusától 2008

júliusáig részben kereskedelmi, részben a nagyközön-
ségnek szánt eseményekre kerül sor.
Az idei fesztivállal nemcsak az 1789. július 14-i for-

radalmi napot, hanemaFrancia Intézet fennállásának
60. évfordulóját is ünneplik.
A Franciaországból érkezõ 31 vállalat közül 18 ál-

lítja ki termékeit a többiek a kereskedelmi találkozón
vesznek részt.
Az eseménysorozatban résztvesz az a nyolc francia

cég is mely már hosszabb ideje Magyarországon mû-
ködik.
A francia konyha rejetelmeibe 8 erre kijelölt étte-

rem vezeti be látogatóit.
A FraGÉMa válaszrendezvény a 2005-2006-os fran-

ciaországi Magyar Gazdasági Évre, valamint a 2001-
ben rendezett Magyar Kulturális Évadra.

(Spanyolország)

Spanyolok nyerték meg a pályázatot

A budapesti �Szikra� nyomda helyére új funkciókat
ellátó épülettömb épül.
Irodák, üzletek, éttermek és lakások között új kon-

ferenciaközpont is megépítésre kerül.
Elsõsorban a környék lakosságának igényeit kielé-

gítõ egységek megépítése a cél.
ABudapest városa által kiírt pályázatonBálint Imre

Ybl-díjas tervezõ alkotása nyerte el az elsõ díjat, mely-
nek kivitelezõi spanyol építtetõk.
2011�12-re várható az építkezés befejezése, mely

Budapest térképének újra rajzolását is magával von-
hatja, hiszen az egykori nyomda területénúj utcameg-
nyitására is sor kerül.
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Közel négy hónap telt el a szlovákiai Magyar Koa-
líció Pártjának (MKP) Komáromban tartott tisztújí-
tó közgyûlése óta. Lapunk idei 2. számában beszá-
moltunk az elõkészületekrõl és a pártban folyó vi-
tákról. Ezek eredményét és a közgyûlés legfontosabb
döntéseit azonban most tárjuk olvasóink elé, ami-
kor már nagyrészt lenyugodtak a kedélyek és látha-
tó a párt irányultsága az új vezetés alatt.
A közgyûlés programján szerepelt a párt elnöké-

nek megválasztása. Az addigi elnöknek, Bugár Bélá-
nak, aki nyolc éven át töltötte be ezt a tisztséget, ez-
úttal akadt kihívója, Csáky Pál személyében, aki alel-
nök volt szintén nyolc éven keresztül. A küldöttek
végül 14 szavazat különbséggel Csáky Pált választot-
ták meg a párt új elnökévé.
Megválasztották a párt új vezetõ testületeit is. A

párt elnökségébe mintegy negyven százalékban új
személyek kerültek. Az új elnök javaslatára kialakí-
tották az egyes szakterületekkel foglalkozó testülete-
ket. Ezeknek az élén egy-egy alelnök áll. Alapszabály-
módosítással újra szabályozták a helyi szervezetek,
valamint a járási és kerületi pártszervek hatásköreit.
Mindezen intézkedések alapul szolgálnak ahhoz,
hogy a párt sokat bírált strukturális hibáit és hiányos-
ságait minél elõbb korrigálni lehessen.
AzMKPúj elnöke, Csáky Pál, 1956-ban született az

Ipolyság melletti Kóváron. Egyszerû paraszti család-
ból származom�mondjamagáról �, apai nagyanyám
azonban arról mesélt, hogy a Csáky család elszegé-
nyedett felvidéki ágához tartoztunk. Eddig nem volt
idõm, hogy ennek utána járjak, de érdekel a dolog.

A gimnázium elvégzése után a csehországi Par-
dubice, elismert színvonalú egyetemén folytatta ta-
nulmányait és 1980-ban vegyészmérnöki oklevelet
szerzett. Itt ismerkedett meg késõbbi, lévai szárma-
zású feleségével. Az egyetem elvégzését követõ idõ-
szakról a következõképpen vall:
Az egyik professzorom felajánlotta, hogymarad-

jak ott tanársegédnek, de mivel már negyedéve
összeházasodtunk, eldöntöttük, hogyhazajövünka
Felvidékre, mert nagyon fontosnak tartottuk, hogy
leendõgyermekeinkmagyarkörnyezetbennõjenek
fel. Egy lévai textilgyárban kaptunk állást. A mun-
kamellett ekkor kezdtem el írni és a Csemadok ke-
retében, bekapcsolódtama felvidékimagyar kultu-
rális életbe. Ebbõl az idõszakból eredakapcsolatom
számos íróval és olyan közéleti szereplõvel, akik
1989 után váltak ismertté. A nagypolitikával pedig
1989novemberébenkerültemkapcsolatba, amikor
jelen voltam a Felvidéki Magyar Kezdeményezés
(FMK) megalakulásánál Vágsellyén. Majd 1990 ja-
nuárjában részt vettem a felvidéki Magyar Keresz-
ténydemokrataMozgalommegalakításában. Ekkor
mégnemakartamhosszú távonpolitizálni, és csak
azelsõ, kétévesparlamenti ciklusravállaltamakép-
viselõséget.

Ez az elképzelése azonban nem valósult meg. Poli-
tikaipályája felfelé ívelt. 1990-tõl tehát aSzlovákNem-
zeti Tanács képviselõje, majd 1992-tõl 1998-ig ugyan-

Csáky Pál
a felvidéki Magyar Koalíció Pártjának új elnöke

itt a Magyar KereszténydemokrataMozgalom frakció-
vezetõje. 1998-tól nyolc esztendõnát, 2006 júniusáig,
a szlovák kormányminiszterelnök-helyettese.
Korábbanelkezdett írói tevékenységét tovább foly-

tatta és 1992-ben jelent meg elsõ könyve. Eddig há-
rompublicisztikai és három szépirodalmi kötetet írt.
Anyanyelvén, a magyaron kívül, szlovákul, csehül,
oroszul, angolul és németül beszél. Nõs, négy lány-
gyermek édesapja. Megemlíthetõ még, hogy szabad
idejében szeret zongorázni és amatõr szinten testépí-
téssel is foglalkozik.
AMagyar Koalíció Pártja közgyûlésén, az elnökvá-

lasztásból gyõztesen kikerülõ Csáky Pál sajtótájékoz-
tatóján leszögezte:azMKPelkövetkezõpolitizálásá-
nakkulcsszavaa �folyamatosság� lesz. Továbbra is
jobbközéppárt kívánunkmaradni, orientáltságun-
kat az Európai ParlamentbenazMKPnéppárti tag-
sága egyértelmûenmeghatározza.
A közgyûlés elõtti idõszakban az MKP vezetését

több bírálat érte amiatt is, hogy nincs hosszú távú
programja. Errõl az új elnök a következõket nyilat-
kozta: A párt rövid távú és hosszabb távú stratégiai
programjáért az egyik alelnök,DurayMiklós a fele-
lõs. Nyíltan fogunk beszélnimindenrõl. Az elkövet-
kezõ hónapokban, rövid idõn belül, harmadszor is
végigjárom a magyarok által lakott régiót, és a vá-
lasztópolgárokkal történõ eszmecserék után jövõ-
re, a programalkotó kongresszusonmegfogalmaz-
zuk a Magyar Koalíció Pártjának programját.
Megválasztása utánCsáky Pál azonnalmegkereste

a szlovák ellenzéki parlamenti pártok vezetõit, az
MKP elmúlt két ciklusbeli koalíciós partnereit, hogy
egyeztessen velük a további együttmûködésrõl. Egy-
elõre úgy látszik, sikerült eloszlatni a bizalmatlanság
légkörét, és tovább folytatódhat az ellenzéki közös
politizálás a szlovák parlamentben.
AzMKP új vezetése találkozott amagyar állami ve-

zetõkkel is Szili Katalinnal, Gyurcsány Ferenccel,
Kóka Jánossal.
CsákyPál ellátogatottBrüsszelbe is, ahol azEUnép-

párti vezetõivel elemezte a szlovákiai helyzetet és
adott tájékoztatást az MKP tevékenységérõl. A
Brüsszelben szerzett tapasztalatairól a következõket
nyilatkozta:
AMagyarKoalícióPártjánakaza fõcélkitûzése,hogy

Szlovákiában alternatívát kínáljon a jelenlegi, szerin-
tünkkockázatoskormánypolitikához, akeresztényde-
mokrata-konzervatív pártokat tömörítõ Európai Nép-
párthoz tartozó többi szlovák társpárttal együtt.
Azt tapasztaltam, hogy sok a kifogás a szlovák kor-

mány összetételét illetõen, különösen a Ján Slota ve-
zette SzlovákNemzeti Párt (SNS) részvételemiatt. Ta-
lálkoztunk olyan kérdésekkel is, amelyek pontosan
számon tartják Slotamagyarellenes, kisebbségellenes
és demokráciaellenes, az európai szocialisták irá-
nyultságát ismegkérdõjelezõ kijelentéseit. Brüsszel-
ben számon tartják továbbáanemzetközi politikában
�furcsánmozgó� Robert Ficominiszterelnök lépéseit
is: líbiai látogatását, a visegrádi négyekkel szembeni

Dr. AlfredGusenbauer 2007. június 20-án fogad-
ta a népcsoporttanácsok elnökeit, ill. elnökhelyet-
teseit, azzal a céllal, hogy ismertesse velük a nép-
csoportokra vonatkozó, küszöbön álló változáso-
kat. Különösen jól hangzott, amikor bejelentette az
1976. évi népcsoporttörvény módosítását, ill. al-
kotmányjogi szintre emelését. Mivel csak a változ-
tatásokat emelte ki, elsõ hallásra nem tûnt ki sem-
mi különös, aminek negatív kicsengése lett volna.
Annál inkább nyugtalanságot keltõ az elõkészí-

tett javaslat szövege. Az érintettek körében érthe-
tõ módon érzékenyebben szokás reagálni minden
rezdülésre, igaz, az már politikai (?) beállítottság
kérdése, a pozitív, ill. negatív megítélés között hol
vonható meg a határ. Egy biztos: a népcsoportok
körében � ha nem is nyilvánosan, hangzatosan �
bizalmasabb beszélgetésekben egyre inkább tért
hódít a pesszimista vélekedés. Még a legtöbb egye-
sületi tisztségviselõ sem látja távlatokban a jövõt,
hanem merész elképzelések helyett beéri inkább
szerény illesztgetésekkel: valahogyan tovább vin-
ni a dolgokat.
A korábbi, nevezetesen a hetvenes-nyolcvanas

évek nem egyszer nagyvonalú � éppen ezért nem
egészen komolyan vett � kijelentései után egyre
másra elhallgattak a politikusok, igaz, a népcso-
portok képviselõi is. Az utolsó szappanbuborék-
ként szétpattant elképzelés az ú.n. Khol-Kostelka
tervezet volt: az Osztrák Államszerzõdés 40. évfor-
dulója körül, majd pedig az 1976. évi népcsoport-
törvény 30. évfordulójára két ajándékcsomaggal
álltak elõ az akkori koalíciós kormány megbízott-
jai: egyrészt fel akarták értékelni a népcsoporttör-
vényt azáltal, hogy ki akarták bõvíteni a népcso-
porttanácsokhatáskörét,másrészt intézményesíte-

ni kívánták anépcsoporttanácsok elnökeibõl és he-
lyetteseibõl összeálló konferenciát. Az elõkészüle-
tek olyan hévvel indultak, hogy Dr. Andreas Khol
(Néppárt) és Dr. Peter Kostelka (Szociáldemokra-
ta Párt) nem gyõzték egymást fékezni, mígnem �
természetesen egymásra mutogatva � eltûnt a ter-
vezet. Mielõtt végképpen kiesett volna az érintet-
tek tudatából, még azért sikerült nagy nagy neki-
buzdulással kidolgozni, majd 1997-ben Dr. Viktor
KlimakancellárnakésDr.Heinz Fischerparlamenti
elnöknekünnepélyesenátnyújtani aNépcsoportok
Emlékiratát.
Azóta további tíz év telt el. Ha bárki megkérdez-

né,mi valósultmeg az ottmegfogalmazott pontok-
ból, jószerével senki sem tudna választ adni erre
az immár kínossá vált kérdésre. A jelenlegi kor-
mány mintegy kényszerûségbõl átvéve az elõzõ
nyûgös terhét, újabb lendületet véve felkarolta az
áldatlan vagy inkább nevetségessé vált karintiai
helynévtáblákügyét.Mintegy ennekkörítéséül szü-
letettmeg az elöljáróban említett tervezet, aminek
részletes taglalása helyett elégséges néhány pont
kiemelése. Nevezetesen utalni kell az Alkotmány-
bíróság véleményezésére, éspedig abban az érte-
lemben, hogy ott helyezhetõk el (Karintiában) két-
nyelvûhelynévtáblák, ahol a lakosságnak legalább
10%-át alkotják a szlovének. Ha mármost akkora
lendületet vett a változtatási szándék, hogy a tör-
vénymódosításban két nyelven felsorolásra kerül-
ne valamennyi érintett helység, akkor egészen ter-
mészetes lett volna megváltoztatásra javasolni a
törvény 25%-os kitételét. Ehelyett körülményes
utalásokkalmegkerüli a tervezet ahatárvonalmeg-
húzását. Igaz, ezmeg anakronisztikussá vált volna,
hiszen 2001-ben volt utoljára, amikor rákérdeztek

amagánérintkezésben beszélt nyelv(ek)re. A jövõ-
ben erre nem kerül sor, éppen ezért kérdéses, va-
jon milyen ismérv(ek) alapján állapították volna
meg egy-egy településen történetesen a szlovének
arányát. A kilátástalan helyzetben ennek ellenére
megnevesítettekkét karintiai települést, ahol a szlo-
vének aránya legutóbb 10% alá esett, s az irányzat
a továbbbi csökkenés felémutat, ezért ezt akéthely-
séget levették a listáról.
A javaslat végül is úgy rendelkezik, hogy törli a

2. § 2. pontját, ahol éppenséggel a 25%-os arány
szerepel. A jövõben ennek megfelelõen nem lesz
semmi, törvényben lefektetett hivatkozási alap.
Esetlegesen egyedül az Alkotmánybíróság állásfog-
lalásamarad, amit viszontKarintia tartományfõnö-
ke öt év óta bojkottál.
A népcsoporttanácsokra való tekintettel zavart

keltõ ú.n. egyetértés (egyeztetõ) bizottságok
(Konsenausschüsse) létrehozása. Ezeknek összeté-
tele már látványosan túlmutat a szûkebb értelem-
benvett népcsoportkereteken, igaz, a vegyes össze-
tételû lakóterületekre vonatkoznának. Sokkal ér-
dekesebb ennél, hogy � bár a módosított népcso-
porttörvény részét alkotnák � hatáskörük keresz-
tezné, mi több, túlmutatna a népcsoporttanácsok
(helyesebben ülnökségek) amúgy is kizárólag ta-
nácsadó szerepén. A tulajdonképpeni meglepetést
az okozza, hogy az említett bizottságok kizárólag
Burgenlandot és Karintiát érintenék, egyetlen szó-
val sem utalva Bécsre, ami átvitt értelemben há-
rom, sõt, öt népcsoport: a cseh, szlovák, roma és
magyar településterületének (is) számít. A feledé-
kenység vagy helyesebben szándék lényegében a
nagyvárosi népcsoportok ellen irányul, s az utóbbi
években tapasztalható gyakorlat is ezt bizonyítja.

Nevezetesen a Bécs és környékén élõ magyarok
háttérbe szorítása erre vall. Persze nem csupán a
magyarokra vonatkoztatható mindez, hiszen a
Bécsben letelepült burgenlandi horvátokat is csu-
pán hallgatólagosan veszik tudomásul, kényesen
ügyelve arra, nehogy túlságosan felugorjon szá-
muk. Ennek érdekében elkülönítették egymástól
a �burgenlandi horvát� és a �horvát� nyelvet. Az
utóbbit beszélõk lehetnek akár Ausztriában szüle-
tett osztrák honos személyek, mégsem sorolják
õket a törvényben �horvát�-nak és nem �burgen-
landi horvát�-nak nevezett népcsoporthoz.
Hanemalakulna kimondottan aggasztóváanép-

csoportok helyzete, legfeljebb derültséget válthat-
na ki azon elképzelés, hogy a jövõben nem csupán
népcsoportszervezetek, hanembármely testület fo-
lyamodhat támogatásért. A cél ugyanis apárbeszéd
és a kulturális csere elmélyítése. Ennek érdekében
már nem játszik szerepet, hogy az illetõ szervezet
�népcsoportspecifikus� tevékenységet akar-e kifej-
teni, sõt, az õ kedvükért a juttatásoknál törölnék a
�népcsoportszervezetet�, s helyébe �támogatott�
(Förderungsempfänger) kerülne.Mindez csakis és
kizárólag a népcsoportok szervezeteinek fellazítá-
sát, háttérbe szorítását eredményezheti. Tudvale-
võleg � eltekintve a kétnyelvûség fokozottabb fel-
karolásától, ami természetesen egyedül a népcso-
portokra vonatkoztatható � eddig csak fele-fele
arányban részesültek támogatásban a nemkizáró-
lag a népcsoportok nyelvén meghirdetett rendez-
vények (legutóbb még az ú.n. Beamtenentwurf is
így érvelt), a jövõben viszont mindez megváltoz-
na, vagy pedig nem ügyeltek a javaslat kigondolói
arra, hogy ellentmondásba keverednek.

negatív megnyilvánulását Moszkvában (a rakétavé-
delmi pajzzsal kapcsolatos kijelentésében), vagy
egyébkijelentéseit, amelyekkel azt anézetet erõsítette
meg Brüsszelben, hogy Szlovákia az EU és a NATO
gyenge láncszeme.
Elmondtuk ottani partnereinknek azt is, hogy a ki-

sebbségi jogok védelmével kapcsolatban változott a
helyzet, mióta az MKP ellenzékbe került, a kormány-
ba pedig beválasztottak egy ultranacionalista pártot,
az SNS-t.
Egy kérdésre válaszolva elmondtuk vélemé-

nyünket, a saját állítása szerint tavalymagyar sza-
vaiért megvert szlovákiai magyar diáklány,
Malina Hedvig ügyével kapcsolatban is. Az MKP
álláspontja változatlan az ügyben, én hiszek a
lánynak, és úgy vélem, hogy erõszak áldozata lett.
Arra kérjük egyúttal Szlovákia alkotmányos szer-
veit, hogy derítsék ki,mi történt a diáklánnyal. Ezt
az ügyet azMKPa jogállamiság próbakövének tart-
ja � fejtette ki Csáky Pál.
A Respekt c. cseh közéleti hetilapban nem régen

olyan elemzés jelentmeg, amely arra hívja fel a figyel-
met, hogy a schengeni rendszerbe 2008-ban történõ
belépéssel megszûnnek a határok és a szlovákiai ma-
gyarság, amely amagyar határmellett él, összeolvad
az anyaországmagyarságával. És ez ellen a szlovákok
nem tudnak semmit tenni. Ezzel kapcsolatban meg-
kérdeztük Csáky Pál véleményét, aki kifejtette, hogy
a schengeni rendszer bevezetésének pozitív hatásai
mellett, sajnos lesz negatív hatása is. Mégpedig az,
hogy növekedni fog a fiatalok elvándorlása Magya-
rországra, amely eddig is folyt, de ezek után még
könnyebben fogmenni. Ez azt jelenti, hogy a felvidé-
kimagyarság fokozatosan elöregszik, létszámapedig
tovább fog csökkenni. Ezért lenne fontos olyan élet-
viszonyokkialakításaDél-Szlovákiában, hogy ittmin-
denki jól érezze magát, és ne kelljen elvándorolnia,
sem tanulás, semmunkakeresés céljából.
Az idén az MKP lesz a házigazdája a határon túli

magyar szervezetek által létrehozott kis MÁÉRT kö-
vetkezõösszejövetelének, amelyre 2007. szeptember

1-jén kerül sor Párkányban. Ezen elsõsorban a schen-
geni rendszerbe való belépésre való felkészülés lesz
az egyik téma. Egy másik téma keretében pedig az
anyaországtól kapható támogatások odaítélésének
rendszerét kívánják a résztvevõkmegvitatni. Ezeken
kívül azonbanminden aktuális további problémát is
napirendre lehet tûzni. Külön kérdés lehet például a
nyugati szórványmagyarság helye és szerepe a kis
MÁÉRT keretei között. Ez utóbbival kapcsolatban
Csáky Pál kifejtette, hogyanyugatimagyarság szer-
vezetei természetesen szinténkapnakmeghívást az
értekezletre. Szerepüket és helyüket ezen belül
azonban elsõsorbanmaguknak kell megtalálni, il-
letve kialakítani. Mi nyitottak vagyunk minden jó
elképzelésre és megoldásra, amelyet közösen elfo-
gadunk.
Csáky Pált az elemzõk keresztény-nemzeti értéke-

ket valló politikusnak tartják, aki rendelkezik olyan
képességekkel, amelyekkel többirányzatúközösséget
is össze tud tartani. Türelmesen meghallgatja part-
nereinek az érveit és igyekszik az õ nézeteik és a sa-
ját nézetei között megtalálni a kompromisszumot.
Nincs a természetében autoritásra törekvõ hajlam.
A közgyûlés óta eltelt idõszakpártbeli fejleményei-

rõl elmondta, hogy jelentõs mértékben változott a
párton belüli légkör, mindenki azt állítja, hogy de-
mokratikusabb lett. Korábban szinte soha semfolyt
vita a párton belül, ha pedig véletlenül mégis, ak-
kor abból azonnal konfliktus keletkezett. Én meg-
tanultamakormányban, hogymiként kellminden
dolgot pragmatikusan megoldani, és én mindig a
flexibilis kommunikáció amerikaimodelljét alkal-
maztam. Ha úgy láttam, hogy a teremben akad va-
laki, aki az adott témáról többet tud, mint én, ak-
kor annak mindig átadtam a szót, és én már csak
mintegy a háttérbõl �irányítottam� a dolgokat.
Ugyanezt a módszert alkalmazom az MKP-n belül
is, és ennek köszönhetõen a párt szinte egy csapás-
ra nyíltabbá és demokratikusabbá vált.

VARGA SÁNDOR

Káprázat

MÓDOSÍTÁS ELÕTT AZ OSZTRÁK NÉPCSOPORTTÖRVÉNY

Folytatás a 6. oldalon
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Derültségre (valójábanmegrökönyödésre) termé-
szetesen az ad okot, hogy 1995 óta nem emelték a
népcsoportok támogatásánakösszegét � tehátmég
az évi pénzromlást, ill. az áremelkedéseket sem
véve figyelembe � ugyanazon összegek további
szétaprózásáról, netán átcsoportosításáról lehet
szó. Emez szintén ténylegesméreteket öltöttmind-
azon egyesületek esetében, amikre minden külö-
nösebb rendelkezés nélkül rásütik a �gyüttment�,
azaz nem õshonos bélyeget. Ez a bánásmód mind
a Központi Szövetséggel szemben, mind pedig az
1968 után integrált cseh egyesületekkel szemben
megmutatkozik.
Mintegy vigaszul, vagyis hogy nem csupán a bé-

csi magyarokkal szembeni jelenséggel állunk
szemben, nem árt ezért utalni végül a szlovákok-
ra, akiket Csehszlovákia kettéválása elõtt fél év-
vel külön népcsoportként ismert el az osztrák kor-
mány. Netán ezt a lépést úgy akarják visszájára
fordítani, hogy hét év óta nem nevezi ki a kancel-
lária a szlovák tanácsot. A népcsoporttanácsok
tagjainak jelölésével és kinevezésével kapcsola-
tosan nem született elképzelés. Teljesen figyel-
men kívül hagyva a jobbára tisztázatlan feltétele-
ket a �reprezentatív� besorolást illetõen a népcso-
portoknak alig vanmozgásterük, hiszen a Kancel-
lária fenntartja magának a minõsítés, majd pedig
a jelöltek közül a kinevezés jogát. Annál fonto-
sabbnak tartja a javaslat az 5. § (2) 1. pontjának

törlését, ami kimondja, hogy a politikai pártok
képviselõi olyan személyek legyenek, akik vala-
mely népcsoporthoz tartozásuk alapján kaptak
mandátumot, ill. valamely népcsoportnak a tag-
jai. Amennyiben elfogadják ezt a javaslatot, a nép-
csoporttanácsokba az egyes politikai pártok bár-
kit jelölhetnek, kérdéses ugyanis, hogy elõzõleg
kikérik-e az érintett népcsoport véleményét, elfo-
gadják-e esetleges óvásukat.
Egyelõre törvényjavaslattal állunk szemben. A

jelek szerint jogászok és egyéb szakértõk bevoná-
sát tervezik, mielõtt a véglegesnek tekintett szö-
veg a parlament elé kerülne. Nem ártana tehát a
széthúzás helyett összefogni és közösen határoz-
ni, mit lehet tenni az ausztriai népcsoportok, je-
lesen a magyar kisebbség fennmaradása érdeké-
ben. Sajátságos kérdés ebben a vonatkozásban a
bevándorlók és Ausztriában letelepülõk honosí-
tásával beépítésük a szervezeti életbe. Burgen-
land kimondottan lehangolóan hat, ugyanis az
�õshonosok� számának alakulása végkifejletre
emlékeztet; a még nagyobb zuhanást az ott lete-
lepülõk fogják fel vagy legalábbis fékezik. Bécs-
ben az örvendetes számbeli fellendülés után
stagnáció várható, ugyanis Magyarország EU-tag-
sága óta az itt dolgozó magyarok között feltûnõ-
en csökkent a véglegesen letelepülõk száma, kü-
lönösen azoké, akik élnek az osztrák állampolgár-
ság felvételének lehetõségével.

PANNONICUS

Neve olyan, mintha egyfajta erkölcsi, politikai, iro-
dalmi vízválasztó lenne.
Ha kimondjuk vagy leírjuk, hallgatóink vagy olva-

sóink rögtön mintha két táborra szakadnának. Noha
vélhetõleg nem két egyenlõ nagyságúra. De így volt
ezmindig,mióta az1956-os forradalom leveréseután,
menekültként, Tibor Bécsbe megérkezett. Mert azok,
akik különbözõ okokból ellenérzéssel tekintettek rá,
azonnal ráismertek: õ az igazi, a tényleges ellenfél! Az
1956-osmagyar forradalomés szabadságharc eszméi-
nek hû és bátor képviselõje. Akit hitelesít közel tíz év
szenvedése is Rákosiékbörtöneiben. Ellenfelei jól tud-
ták, hogy lejáratásával, ellene vezetett hazugság- és rá-
galomhadjárataikkal milyen jelentõs csapást mérhet-
nek az 56-os magyar emigrációra, ha ezek sikerülnek.
Ha velük sokakat megtéveszteni tudnak.

Nem nehéz egyetérteni velük abban, hogy Tollas
Tibor valóban a nyugati magyar emigráció egyik leg-
jelentõsebb, meghatározó alakja volt. Személyesebb
dolgokra fordítva a szót az általánosabbakról, sietve
ideírom, hogy Tiborhoz mindvégig baráti szálak fûz-
tek, ha ez a barátság nem is mindig volt teljesen fel-
hõtlen. Nevével 1957 tavaszán ismerkedtemmeg egy
jugoszláviai menekülttáborban, ahova valami úton-
módon bejutott lapjának, a Nemzetõrnek egyik példá-
nya. Föllelkesített, amit abban láttam,olvashattam.Az,
hogy ilyen szellemû magyar lapot ad ki Ausztriában
magyar költõ. Hogy több és többfajta magyar lap is
megjelenik Nyugaton, arról csak akkor szereztem ér-
tesülést, amikor pár hónappal késõbb leszálltam a
müncheni fõpályaudvaron arról a vonatról, amelyik
Jugoszláviából Norvégiába hozott.
Az újságárusok ott egész sereg más magyar nyelvû

kiadvánnyal is kápráztatni tudtákmagyar szellemi ter-
mékekre szomjazó szememet, köztük az Irodalmi Új-
sággal, Látóhatárral, KatolikusSzemlével,ÚjHungáriá-
val, Bécsi Magyar Híradóval. Megvettem magamnak
belõlükmindazt, amire csak futotta a belgrádi norvég
nagykövettõl útravalóul, útipénzként kapott német
márkákból. Néhány héttel késõbb már küldtem is hét
versemet a Nemzetõrnek. Tibormár a lap szeptember
1-ji számábanközölt aküldeménybõl. Akövetkezõ lap-
számból pedig kiderült, hogy versküldeményem úgy
fogták fel Bécsben, mint részvételemet a lap verspá-
lyázatán, amit egyúttal meg is nyertem. A megosztott
pályadíjból száz Schillinget ítéltek oda nekem� ez lett
elsõ nyugati tiszteletdíjam. További meglepetésként
ott találtam mind a hét versemet az október végén
megjelentetett �Füveskert�-ben, amelyik az �eredeti�
váci börtönversek mellé kiegészítést kapott olyan ké-
sõbb nevessé vált nyugati magyar költõk verseivel is,
mint Lõkkös Antal, Thinsz Géza, Vitéz György. Mind-
ezt csak példaként említem ittmegTibor önzetlennyi-
tottságára, konvencióktól idegen szerkesztõi gyakor-
latára.
Ettõl kezdve rendszeresen jelentek meg írásaim a

Nemzetõrben. Tiborral személyesen ismegismerked-
tem még azon az õszön, amikor õ norvégiai magyar
körök meghívására Oslóba látogatott. Ennek során
közösen kerestük fel a nagy norvég költõt, Arnulf
Överlandot , aki híressé vált szép verssel köszöntöt-
te a magyar forradalmat. Ez a vers, fordításomban,
megjelent a Nemzetõrben is, meg a �Gloria Victis�-
ben is (München 1966). Erre a könyvre, Tollas Tibor
talán legfontosabb alkotására, késõbb részletesebben
kitérek.
Nemzetõrbeli rendszeres közléseim és Tiborhoz fû-

zõdõ baráti kapcsolatom sokakban ellenérzést váltot-
takki. Élõszóbanés levelekbenpróbáltak rávenni arra,
hogy �szakítsak� Tiborral is, meg lapjával is. Különö-
sen kitûnt ezen a téren az akkor Bécsben tanulmányo-
kat folytató, egyébként Amerikában élõ, Kannás Ala-
jos költõ és pszichológus. Baráti hangú levéláradata
akkor apadt el egyiknapról amásikra, amikornyilván-
valóvá vált elõtte, hogy nem tud eltávolítani a Nem-
zetõrtõl. Pedig akkormég nem tudhattam, hogy 1963
októberében is,meg1965nyarán is felkereste a buda-
pesti belügyi szerveket, és segítségüket kérte a Tollas
Tibor elleni akciójához. Ez a Kannás-féle befeketítõ
hadjárat Tollas Tibor ellen azonban eredménytelen
maradt, hasonlóan a müncheni Benkõ Zoltánnak és
Mikófalvy Lajosnak az 1960-as évek második felében
indított akció-sorozatához, amely a �Fekete Füzet�
(München 1967) megjelentetésével érte el csúcs- és
végpontját. Ezekrõl az eseményekrõl és akciókról igen
jól dokumentáltan megírt kis könyvben számol be a
bécsi Juhász László a �Fehér Füzet. Tollas Tibor igazsá-
ga� címû munkájában, melyet Lezsák Sándor Antoló-
gia kiadója jelentetett meg (Lakitelek 2006). Kannás
aknamunkájának hatósugarára jellemzõ lehet, ezért
megemlítem, hogy az ez év januárban fiatalon, 57 éve-
sen elhunyt kiváló költõhöz, Nagy Gáspárhoz fûzõdõ
baráti kapcsolatom is Kannásmiatt futott holtvágány-
ra 2�3 évvel ezelõtt. Nagy Gáspár ugyanis, Kaliforniá-
ban járva, kapcsolatba került Kannás Alajossal, aki
ekkor még mindig nem hagyott fel a Tollas Tibor és a
Nemzetõr ellen folytatott aknamunkájával. Annyira
nem, hogy még Nagy Gáspárt is sikerült meggyõznie,

EGYAGYONHALLGATOTTKÖLTÕ
Tíz éve haltmeg Tollas Tibor (1920. december 21. � 1997. július 19.)

s a Kannást védõ Gáspár nem fogadta el az én ellenér-
veimet se.

2006-ban Budapesten, aMundusMagyar Egyetemi
Kiadónál, Szakolczay Lajos szakavatott szerkesztésé-
ben, megjelentek Tollas Tibor összegyûjtött versei és
mûfordításai. Jól bizonyítja ez a vaskos kötet, hogy
milyengazdagés sokoldalúTibor életmûve. Snemcsu-
pán az úgynevezett �börtönversekre� lehet itt hivat-
kozni, bármár önmagukban ezek ismaradandódoku-
mentumát képezik a korszak kultúrtörténetének. Leg-
ismertebb darabja, a �Bebádogoztakminden ablakot�
nélkül nem képzelhetõ el egyetlenmagát teljesnek te-
kintõ antológia sem. Nem véletlen, hogy éppen ez a
verse vált leginkább ismertté a világban szétszórtan
élõmagyarságközött is. Köztudott, hogygyakran, szin-
te évente kellett elõadókörútra indulnia, hogy a Nem-
zetõr és annak különbözõ kiadványaimegjelentetésé-
hez, munkájukhoz, ily módon szerezzen anyagi támo-
gatást. Tiborék a magyarság szolgálataként fogták fel
ezeket a körutakat, melyek jelentõsen hozzájárultak
ahhoz, hogy a magyar 1956 emlékét és a magyarság-
hoz való tartozás tudatát megõrizzék a diaszpórában
élõ magyarok tízezrei. Elõadóestjein Tollas Tibornak
sikerült az, ami õelõtte csak nagyon kevés költõnek,
sõt talán csupán Mécs Lászlónak (ha a több mint száz
évvel korábban élõ Petõfitõl eltekintünk), t.i. hogy di-
namikus fellépésével és elõadásmódjával tömegeket
ragadjon magával, összefogja és lelkesítse õket.
Nem szabadna elfeledni, hogy nagy hatású szavaló-

estjei fontos missziót képviseltek azáltal, hogy bejárva
szinte a földkerekség egészét és eljutva nagyon sok ki-
sebb-nagyobb magyar közösséghez, sikeresen járultak
hozzá ahhoz, hogy ezek a hazájukat elhagyni kénysze-
rült magyarok is megõrizzék hûségüket a forradalom-
hoz és Magyarországhoz. Ezek a körutak Tollas Tibor
életmûvének fontos és eklatáns részét képezik.

Nem ritkán olvashatunk olyan kijelentéseket,
amelyek költészetét (elsõsorban a kilencéves rabos-
kodása idején, valamint az emigrációs években írt po-
litikai verseit) konzervatívnak, retorikusnak �bé-
lyegzik�. Azaz maradinak. Mozgósítani, lelkesíteni
azonban csak úgy nevezett �retorikus� versekkel le-
het. Másrészt Tibor költészetének távolról se ezek ké-
pezik az egészét és a többségét. Elég ehhez áttanul-
mányozni ezt a fentebb említett közel 750 oldalas,
lírájának egészét a maga teljességében bemutató kö-
tetet, amelyben megtaláljuk �magánverseit is�, me-
lyekben családjáról, közelebbi szülõföldjérõl, gyer-
mekkori emlékeirõl, a természetrõl ír. Kiderül ebbõl
az is, hogy ez a nyelvi-költõi konzervativizmussal vá-
dolt költõ számos verssel cáfolja meg ezt az állítást,
amikor úgynevezett kép-verseket tesz közzé, vagy
egyéb nyelvi kísérletezésekkel él.

Én azonban költõi-irodalmimûködése kiteljesedé-
sének, élete fõ mûvének, legfontosabb vállalkozásá-
nak a �Gloria Victis� Az 1956-os magyar szabadság-
harc költõi visszhangja a nagyvilágban� címmel Mün-
chenben1966-ban szerkesztésébenmegjelent antoló-
giát tartom. Ez a gyûjtemény a világ költõi színe-javá-
nak az 1956-os magyar forradalomról írt verseit tar-
talmazza, nyugati magyar költõk fordításában. Ennek
a költõi anyagnak az egybegyûjtésére senki nem volt,
nem lehetett nála alkalmasabb, aki nem csupán óriási
ismeretségi körrel rendelkezett ehhez a világ minden
szögletében, de semmiféle akadályt nem ismerõ lelke-
sedéssel; politikai és irodalmi szaktudással is. Volt per-
szekörülötte számtalanköltõbarát is, aki amaganyelv-
területén segítségére volt az aktuális anyag egybegyûj-
tésében, majd annak magyarra fordításában. De a LÉ-
LEK emögött a hosszú éveket átfogó, intenzív munka
mögött � Tollas Tibor volt. Nála futottak össze a szá-
lak. Õ tartotta a kapcsolatotmind az idegen költõkkel,
mindpedig a fordításimunkákelvégzéséremelléje állt
barátokkal és azokkal, akik �csupán� beküldõi voltak
azoknakaverskincseknek, amikre erre-arra rábukkan-
tak, tudatos kutatással vagy véletlenül ráleltek. Ezek
között az idegen költõk közt számtalan nagy, elismert
költõt találhatunk, de szívünket a névtelenebbek írá-
sai is épp oly erõvel ragadják meg, mert belõlük is a
magyarság iránt érzett megbecsülésük és szeretetük,
1956 történelmi tettének elismerése sugárzik felénk.
Fontosnak tartom annak a kiemelését, hogy a for-

dítói munkában olyanmagyar költõk is lelkesen részt
vettek, akik egyébként nem tartoztak aNemzetõr szer-
zõi közé, vagy nemegészen értettek egyet a lap és Tol-
las Tibor politikai nézeteivel. De ennek az antológiá-
nak a fontosságátmég õk is belátták.

Hadd zárjam a �Gloria Victis�-rõl írt véleménynyil-
vánításomat, vallomásomatnéhánymondattal,melye-
ket Tollas Tibor egy hozzám intézett levelébõl idézek:
�Végtelenül megörültem levelednek. Nemcsak azért,
hogy újabb irodalomtörténetileg eddig ismeretlen
versre bukkantál, hanem, hogy érzed, mennyire az
utókornak szól ez a könyv és mennyire szép lesz, ha
ezt a dokumentumot sikerül létre hozni.�
Szomorúan regisztráljuk, hogy a �Gloria Victis� lét-

rehozása ellenére, jelentõs lírai életmûve ellenére, fel-
mérhetetlen fontosságú és fáradságot nem ismerõ

magyarságmentõ munkássága ellenére és annak elle-
nére is, hogy hazánk több,mintmásfél évtizedemár a
demokratikus, bár buktatóktól távolról sem teljesen
mentes fejlõdés útján halad. Tollas Tibor neve és élet-
mûve többé vagy kevésbemégma is agyonhallgatott-
nakmondható; hogy részbenmégma is élni látszanak
azok az ellene felhozott vádak, amelyeket pedig hiva-
talosan is megcáfoltak (lásd a legfõbb ügyész 1991.
június 11-én kelt törvényességi óvását, amelyik meg-
állapítja, hogyKecskési Tollas Tiborbûnügyébenmind
az elsõ, mind a másodfokú ítélet megalapozatlan és
törvénysértõ volt). Le kell végre szögeznünk, hogy
Tollas Tibor, életével és sokoldalú, a maga nemében
páratlanul értékes tevékenységével a legteljesebb
mértékben rászolgált arra, hogy1956utóéletével kap-
csolatban nevét a legelsõk között említsük.

SULYOK VINCE

Sulyok Vince 75 éves
Sulyok Vince versei a XX. század mai magyar köl-

tészet legfontosabb értékei közé tartoznak. A
Ménfõcsanakról induló ifjú az Egri Fõiskola hallgató-
ja, 1956-bana forradalomalatt amegyei újság fõszer-
kesztõje, a Forradalmi Tanács tagja. A bukás után,
hogy megmeneküljön a biztos börtöntõl, elhagyta
hazáját Jugoszlávián keresztül és Norvégiában tele-
pedett le.Ott kapott diplomát és késõbbazoslói Egye-
temi Könyvtár fõigazgatója lett. Magyarországot a
távolból ishûséggel szolgálta,mintmûfordító legjobb
költõinkkel (Petõfi, József Attila, Illyés, Pilinszky,
Weöres, Kányádi, Csóóri) ismertette meg a skandi-
náv olvasókat és jelentõs norvég költõk, prózaírók
mûveit adta kimagyarul,mintegyhidat képezve akét
kis nép kultúrája között.Mint történész 10 évesmun-
kával elkészítette a 700oldalasmonográfiátMagyar-
ország története ésmûvelõdése címmel, amelyben a
Kádár-rezsim hamis szemlélete után elõszörmutatja
be objektíven az északi népeknek hazánk történetét
és kultúráját. Többverseskötete jelentmegnyugaton
és 1990 után a Széphalom Mûhely gondozásában
hazájában is. Kevés költõnk van, aki a szülõföldrõl, a
honvágyról, az emigráns létrõl olyan izzó szenve-
déllyel tudjon vallani, mint õ. Ahogy õmondja a róla
készült portréfilmben: �néha felmerül bennemakér-
dés, hogy az embernek hány hazája lehet. Mi teszi a
hazát hazává? A szülõföld? Vagyhazámmávált-e Nor-
végia az által, hogy 50 éve itt élek? Lehet-e egyáltalán
második hazáról beszélni? Vagyhazámmávált-e Spa-
nyolország, �harmadik hazává�, azáltal, hogy évente
két-három hónapot töltök ott egészségügyi okokból
ésmegnagyonmegszerettema spanyol tájat? Ezekre
sehol nem találtam feleletet�. Sulyok költészetében
a fénymitikus erejû, akár a Kisalföld aménfõcsanaki
szõlõdombok szelíd fényeirõl álmodik, akár aNorvég
fjordokgyémántkéntragyogóvilágárólmesél... Sulyok
Vince 75. születésnapja alkalmából gratulálunk a ne-
vesköltõnek,amûfordítónak,azoslóiEgyetemiKönyv-
tárvolt fõigazgatójának, a történésznek, aBécsiNapló
szerkesztõségi tagjának! Kívánunkneki erõt, jó egész-
séget, hogy mindazt, amit alkotói pályáján még elter-
vezett meg tudja valósítani. Isten éltesse!

JÁNOSI ANTAL

(Új Magyar Szó 2007. június 28.) Hetvenki-
lenc éves korában 2007. június 26-án Marosvá-
sárhelyen elhunyt Domokos Géza író, szerkesztõ
és politikus, az RMDSZ alapító elnöke.
Tisztelõi június 30-án 10 órakor, a sepsiszent-

györgyi Tamási Áron Színház elõcsarnokában
felállított ravatalnál vehettek tõle végsõ búcsút.
A gyászszertartás ugyanitt kezdõdött 13 óra-
kor. A kiemelkedõ erdélyi magyar személyisé-
get a zágoni temetõben helyezték örök nyuga-
lomra. Domokos Gézát az RMDSZ saját ha-
lottjának tekinti.
�Halálával felbecsülhetetlen veszteség érte

a romániai magyarságot, korunk egyik kiemel-
kedõ erdélyi magyar személyiségét veszítette
el� � állapítja meg részvétnyilvánító közlemé-
nyében a szövetség vezetõsége emlékeztetve,
hogy Domokos Géza közösségépítõ munkás-
ságát 1997-ben Kisebbségért Díjjal, 1998-ban
a Magyar Köztársasági Érdemrend középke-
resztjével, 2003-ban a Magyar Tudományos
Akadémia Hazám-díjával ismerték el.
Domokos Géza 1928. május 18-án született

Brassóban. 1969 és 1990 között a Kriterion
Könyvkiadó alapító-igazgatója volt. Irányítása
alatt a kiadó a magyar szépirodalom és tudo-
mányos élet tekintélyesmûhelyévé vált. Domo-
kos Géza 1961-tõl az Irodalmi Könyvkiadó fõ-
szerkesztõjeként, majd 1969-tõl 1990-ig a
Kriterion Könyvkiadó alapító igazgatójaként.
a kommunista rendszer legsötétebb éveiben is
eredményesen küzdött a magyar kultúra fenn-
maradásáért. Irányítása alatt többmint három-
ezer kötetet, köztük a magyar irodalom, a ma-
gyar tudományosság legjelesebb alkotóinak
munkáit sikerült megjelentetni, az általa veze-
tett intézményekben jelentõs szellemimûhelyt
alakított ki nemcsak a romániaimagyarság, ha-
nem a többi romániai kisebbség alkotói szá-
mára is.
Domokos Géza meghatározó szerepet ját-

szott a magyar érdekvédelmi szövetség felépí-
tésében: 1989 decemberében az RMDSZ ala-
pítója, a szövetség elsõ elnöke, 1992-ig parla-
menti képviselõje volt. Domokos Gézának je-
lentõs része volt abban, hogy az erõszakos asszi-
miláció évtizedei után a magyar közösség az
etnikai türelmetlenség, a gyûlölet helyett a pár-
beszéd és az együttmûködés útját, az erõszak
helyett a demokratikus politikai eszközöket vá-
lasztotta. Töretlenül kitartott politikai hitval-
lása mellett egy rendkívül nehéz idõszakban,
1990 és 1993 között, amikor az RMDSZ elnö-
keként mindent megtett a magyarellenes erõ-
szak megfékezéséért, és nem hagyta, hogy le-
térítsék a magyar közösséget a politikai jogér-
vényesítés útjáról.
DomokosGéza 1993 után a közélettõl vissza-

vonultan élt, ennek ellenére emberi, vezetõi
magatartása, kiegyensúlyozottsága mindvégig
példa volt sok romániai magyar számára. Pub-
licisztikájával, önéletrajzi munkáival a romá-
niai magyar közösség sorsának, dilemmáinak
éles, pontos, mélyreható elemzését végezte el.

Elhunyt
Domokos Géza

MÓDOSÍTÁS ELÕTT AZ OSZTRÁK NÉPCSOPORT-TÖRVÉNY
Folytatás az 5. oldalról
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Kétfejû sárkány

1. Erdély az autonómiák földje Az autonómiák
földje volt közel nyolcszáz év óta, amióta II. And-
rás királyunk kiadta az Andreanumát (1224), a vi-
lágon elsõnek � még 500 év múlva sem volt ha-
sonló sehol a nagyvilágban � úgymond privilégi-
umokat biztosított az itt élõ szászoknak, s � ugyan-
csak 1224-ben � a székelyeknek s besenyõknek is.
S a privilégium mai szóval autonómiának értel-
mezhetõ. Többletjogokat adott azzal a szándékkal,
hogy minden nép találja meg a közös hazában az
õ hazáját is. A szászok szabadon építhették váro-
saikat, váraikat, illetve falvaikat, melyekbe az ak-
kormég többséget alkotómagyarságnak sem volt
joga beköltözni. Mert az az õ földjük volt! Ennek
köszönhetõen a szászság 800 éven keresztül sajá-
tos színezetû kultúrát teremtett Erdély földjén, s a
székelység ugyancsak nyolcszáz éven át õrizte ki-
váltságait, �autonómiáját�. Rendi, azaz nemes
nemzet voltunk, nem tartoztunk jobbágyi kötele-
zettségeket teljesíteni. Akárcsak a szászok vagy �
miután jóval késõbbõk is határõrök lettek�abesz-
tercei és naszódi, a fogarasi vagy szörényi, vala-
mint a máramarosi románok is. A határok õrzésé-
vel tartoztunk, megvédeni a hazát, fenntartani a
betolakodó ellenségeket. S amikor veszély fenye-
gette vérünkön szerzett jogainkat, újra és újra ki-
nyilatkoztattuk az igényünket rá. Harcoltunk ér-
tük! Ezt tettük 1506-ban és 1848. október 16-án,
amikor �a székely nemzet régi szabadságának a
visszaszerzésére�, nemzeti gyûlésre, követeléseik
kinyilatkoztatására, jogaik megfogalmazására
mentek eleink Agyagfalvára.
1568-ban a Tordai országgyûlés kimondta a vi-

lágon ugyancsak elsõnek a Lelkiismeret Szabadsá-
gát. �Mert a hit Istennek ajándéka�, mindenki sza-
badon választhatja, vallhatjameg a hitét. Francia-
országbanmég két évszázaddal késõbb ismáglyá-
ra küldenek albigenseket, protestánsokat a hitük
megvallásáért, nálunk szabadon élik meg a hitü-
ket a katolikusok, reformátusok és evangélikusok,
unitáriusok, az ortodox-, majd az unitus görögke-
leti egyház román hívei. Iskolákat állítanak fel
maguk a fejedelmek szabad alattvalóiknak (így a
románoknak is Bethlen Gábor felesége, Lorántffy
Zsuzsanna)! Ezekben a kollégiumokban virágzik
a kultúra! A székely gyerekek tömegesenmennek
a székelyudvarhelyi kollégiumba, a nagyenyedi
kollégiumba, a kolozsvári kollégiumokba, az evan-
gélikus szászok Brassóba, Szebenbe, Besztercére,
román gyerekek Fogarasra, Balázsfalvára,
Lugosra. Amikor a Kárpátokon túl, a román feje-
delemségekben csak majd 200 évvel késõbb jön-
nek létre az elsõközép- és felsõfokú iskolák, ittmár
kultúra van, ittmárKollégiumaik vannak a román

fiataloknak. Itt születnekmeg az elsõ román nyel-
vû írások, nyomtatványok, itt fordítják le és jelen-
tetikmeg � amagyar fejedelmek idején � a Bibliát
(1582 SzászvárosbanazÓszövetség). Nemhiába
olyan drága ez a föld � joggal, mondjuk ki � a ro-
mánságnak is!

2. És mégis: �magyarnak számkivetve� Mert
1919 után visszafele kezdett forogni a történelem
kereke. Az 1918. december 1-jénGyulafehérváron
összeült nemzetgyûlésen � melyet szabadon tart-
hatott meg a románság � még kinyilatkoztatják:
teljes egyenjogúságot, önkormányzatot, függet-
len, autonóm ügyvitelt, kormányzást, iskolákat
biztosítanak �majd� amagyarságnak. Apár hónap-
pal késõbb Kolozsvárra meghirdetett akaratnyil-
vánítónak tervezettmagyarnemzetgyûlésmegtar-
tását már megakadályozzák, az azon megjelente-
ket letartóztatják, a szervezõre, Apáthy Istvánra
halálos ítéletet mondanak ki �hazaárulás� vádjá-
val. S még ha Apáthyt nem is végezték ki, figyel-
meztetéskénthatottmégis a lépés: itt nincsmagyar
jog! Ne is gondoljanak a magyarok egyenjogúság-
ra. Azt teszik, amitmi, az akkori és késõbbi román
hatalom,megengedünk nekik. És ez így vanmáig.
Így volt a két világháború között, és így van 1945
és 1989 után is. Alkotmányba foglalták: Románia
nemzetállam, tehát a magyarság �alkotmányon
kívülinek� számít. Nyolcvan éve, a mai napig fo-
lyik az erõszakos betelepítés. Pedig: �Egy nemze-
ti kisebbség lakta terület demográfiai összetéte-
lét tilos szántszándékkal ennek a kisebbségnek
a rovására megváltoztatni.�1

Folyik a gazdasági elnyomás, javaink elorzása
illetve felvásárlása, a magyar oktatás megszünte-
tése-sorvasztása, nyelvünk üldözése vagy másod-
rangú, �megtûrt� nyelvként való kezelése. A ma-
gyar kultúra lefejezése. Nincsmagyar állami egye-
temünk. Létrejöttét a legfortélyosabb eszközökkel
akadályozzákmeg �, s ennek következtében ama-
gyar tudományosság kibontakozását már csírájá-
ban elfojtja a hatalom. Joggal érzi úgy az egész er-
délyi magyarság, s ezen belül a székelység, hogy
csúszik ki lába alól a haza földje, másodrangú pol-
gárként kell élnie szülõföldjén. A kisebbségi jogok
védelmére hozott európai egyezményeket aláírja
a román hatalmi gépezet2 , de már aláírása pilla-
natában tudja, hogy egyetlen szavát sem fogja be-
tartani. S miközben más népek � baszkok, dél-ti-
roli osztrákok, katalánok, frízek, gagauzok, belgi-
umi németek, feörer szigetiek, grönlandiak, finn-
országi svédek, koszovói albánok, korzikaiak s
más népek � a véráldozatoktól semvisszarettenõ,
többnyire sikeres harcot vívtak, illetve vívnak

A SZÉKELY AUTONÓMIA-TÖREKVÉSEKRÕL
nemzeti jogaik biztosításáért, aközben rajtunk a
tétlenség, tehetetlenség vett erõt, s a sorvadás,
beolvadás és elvándorlás szinte visszafordíthatat-
lan méreteket öltött. Célpont lettünk, elszór-
ványosításra,majd felszámolásra kiszemeltek, szü-
lõföldünktõl, javainktólmegfosztásra ítéltek. Ezért
kellett eljönnie a cselekvésnek.

3. Felerõsödõ autonómia-küzdelmeink 2003
februárjában Tõkés László a Szatmári ún. Láncos
templomban indítja el azt a harcot, melynek ered-
ményeként Székely Nemzeti Tanács, Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács jönnek létre, melyek egyér-
telmû, kinyilatkoztatott célja: a Székelyföldnek, a
már csak egyetlen tömbnek területi-, Erdély többi
része szórványmagyarságának pedig kulturális és
önkormányzati autonómia biztosítása. A részben
egységes, mégis � a majdnem Szlovénia nagysá-
gú, még ma is majdnem 80%-ban magyarok lakta
Székelyföld speciális helyzetére való tekintettel �
párhuzamosan mûködõ Székely- illetve Erdélyi
MagyarNemzeti Tanácsokküzdelme folyamatosan
tart. Sajnálatos tény: �érdekvédõ szervezetünk�,
az RMDSZ nem azonosította magát ezekkel a tö-
rekvésekkel. Az SZNTmunkáját viszont felperget-
te Románia közelgõ Európai Uniós csatlakozása.
Még ez elõtt (2007. január) kell kiharcolnunk,
megteremtenünkamagunkautonómiáját. Így volt
a cél. A mostani magyar kormányok sem álltak
nemzetközi szinten a székelység és a romániaima-
gyarság küzdelme mellé, bátorítva ezzel a román
hatalom elutasító politikáját.3 . Népszavazási kez-
deményezéseinket fokozatosan megvétózták a
prefektusok, s törvénytelennekminõsítették a bí-
róságok. Dr. Csapó Józsefnek � az SZNT elsõ, ala-
pító elnökének � a munkájaként Autonómia Sta-
tútumot nyújtottunk be, melyet a román parla-
ment szabálytalanul és teljesen törvényellenesen
semmibe vett, még tárgyalásra sem bocsátotta, s
így a csatlakozás elõtt kivívandó autonómia vágy-
álma megvalósulatlan maradt.
Ennek ellenére aharc folyt és folyik tovább. Szé-

kely Nagy- és Nemzetgyûléseink voltak,melyeken
a közösség hitet tett autonómiaigényünk mellett.
Ki akarva lépni a helybenjárásból, az SZNT tavaly
õsszel újabb lépésre szánta el magát. Meghirdette
a hatalom által törvénytelennek minõsített nép-
szavazások lebonyolítását. Sorra jöttek a székek:
Bardóc- és Miklósvárszék, Gyergyó-, Sepsi, majd
Orbaiszék, Udvarhelyszék, Csík- és utolsónak
Marosszék,mely éppnapjainkbankezdte el amaga
véleménynyilvánítását. Nem könnyû a helyzet,
minden támogatás nélkül, önkéntesek révénmoz-
gó urnákkal járni a településeket, bekopogtatni

minden családhoz. A munka a gáncsoskodók, ha-
talmimegfélemlítések ellenéremég folyik, demár
az eddigiek eredménye mondhatni impozáns. A
szavazatát leadó mintegy 160.000 ember 98%-a
igennel válaszolt a feltett kérdésre: �Ön, mint �
lakosa akarja-e, hogy a Székelyföld Autonóm stá-
tust kapjon, és települése, ahol él, ahhoz tartoz-
zék?� Tehát a harc folyik, jelenleg is valahol, vala-
melyik maros- vagy udvarhelyszéki településen
járják a jobb jövõmegteremtésének a lehetõségé-
ben bízó emberek a házakat, urnák állnak a falu-
vagy városközpontokban, ott, ahol a hatalomnem
akadályozza meg ezt, s minden reményünk meg-
van arra, hogy a tervezett 250.000-nyi szavazat,
ami a felnõtt székelyföldi magyar lakosság körül-
belül felét ölelné fel, össze fog gyûlni, és letehet-
jük az Idõ Asztalára annak bizonyságaként, hogy
sorsunkonváltoztatni akarunk.Deehheznemelég
csak a mi akaratunk, kell az anyaország és a nem-
zetközi erõk segítsége is. Jelenleg harcunkat erõ-
teljesen támogatják a dél-tiroli és katalán Uniós
küldöttek, s mindenképp fájó, hogy a magyarok
csak alig-alig�
Kovászna, 2007. július 11.

GAZDA JÓZSEF

1 Az Európai Tanács Parlamenti Közgyûlésének 2101-es
ajánlása

2 az 1153-as és 2101-es ajánlások, az Európai nyelvek char-
tája, Kisebbségi keretegyezmény stb.

3 Nemárt ittmegemlíteni: Dél Tirol autonómiája is csak úgy
született meg, hogy az Anyaország, Ausztria védõstátust
vállalt a kisebbségi sorsba került osztrák nemzettársai
küzdelme mellett

(MTI,Bukarest, 2007. június 14.)Ako-
lozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemrõl
(BBTE) elbocsátott kétmagyar oktató vissza-
helyezésének, illetve a többnyelvû feliratok
kifüggesztésénekkezdeményezésétkértékaz
Európai Parlament Petíciós Bizottságától
neves erdélyimagyar akadémikusok, oktatók
és ifjúsági szervezetek.
A dokumentumot a hét elején iktatták az

európai törvényhozás említett szakbizottsá-
gánál - közölte az MTI-vel Kovács Lehel, a
BolyaiKezdeményezõBizottság alelnöke.Õt
és Hantz Péter adjunktust tavaly december-
ben zárta ki a BBTE oktatói testületébõl az
egyetem szenátusa, miután Hantz megpró-
bált magyar nyelvû táblákat elhelyezni az
intézményt befogadó többépületben. Az alá-
írók között a két fiatal elbocsátott oktató
mellett olyan neves erdélyi akadémikusok is
szerepelnek, mint Benkõ Samu, Brassai Zol-
tán, Csetri Elek, Demény Lajos, Egyed Ákos,
Forray Ferenc, Gábos Zoltán, GyengeCsaba,
Jakó Zsigmond, Kolumbán József, Maros
Dezsõ, Nagy-Tóth Ferenc, Németh Sándor,
Péter Mihály, Toró Tibor és Uray Zoltán. A
listán Kányádi Sándor költõ, valamint Po-
zsony Ferenc, SógorCsilla és TánczosVilmos
egyetemi tanárok neve is olvasható.
A beadványt aláírta még a budapesti szék-

helyû Bolyai Egyetem Barátainak Egyesüle-
te, a Csíkszeredából irányított Magyar Ifjú-
sági Értekezlet (MIÉRT), és a Kolozsvárról
vezetett Magyar Ifjúsági Tanács (MIT). A
MIÉRT és a MIT a két legnagyobb romániai
magyar ifjúsági ernyõszervezet.
Emlékeztetnekarra,hogyRomániamintegy

21 millió állampolgárából 1,5 millió magyar
nemzetiségû, sbáramagyarokRománia lakos-
ságának6,6 százalékát teszikki, a felsõoktatás-
ban tanulóknak csak 4,4 százalékamagyar, és
csak1,6 százalékuk tanulhat anyanyelvén.

Neves erdélyi magyarok fellépése a BBTE ügyében
Rámutatnak: a kolozsvári BBTE 1959-ben

jött létre a korábban önálló román tanítási
nyelvû Babes Egyetem és a magyar Bolyai
Tudományegyetem összevonása nyomán.
Ma a legtöbb romániai magyar diákot befo-
gadó BBTE magát multikulturális intéz-
ményként határozza meg - írják -, ehhez ké-
pest a vezetõsége akadályozza a magyar
nyelv hivatalos használatát az egyetemi ad-
minisztrációban, akárcsak amagyar tagozat
fokozottabb önállóságát biztosító magyar
tannyelvû karok beindítását.

Hozzáteszik: jelenleg Romániában nin-
csen önálló, államilag finanszírozottmagyar
oktatási nyelvû egyetem. Felelevenítik: a
magyar oktatók többször is kérték a több-
nyelvû (magyar és német) feliratok kifüg-
gesztését, a táblákért küzdõ két adjunktust
pedig elbocsátották.
Azt igénylik az EP petíciós bizottságától,

hogy ténymegállapítás céljából szervezzen
általános meghallgatást, és az eset kivizsgá-
lására küldjön képviselõket a helyszínre.
Szorgalmazzák, hogy az említett szakbizott-
ság kérje ki az Európai Parlament Kulturá-
lis és Oktatási, illetve Állampolgári jogi, Bel-
és Igazságügyi Bizottságainak véleményét is.
Emellett azt is javasolják, hogy a petíciós

bizottság kezdeményezze a BBTE rektorá-
nál a jogtalanul elbocsátott oktatók vissza-
helyezését, illetve a többnyelvû feliratok ki-
függesztését.

2007. július 9. és 16. között zajlott le Csík-
szeredában a Régi zene Fesztivál. Ezúttal a
XVII. és XVIII. századi német barokk mûvek
jelentették a zenei csemegét, de az érdeklõ-
dõk akár gregoriánt is hallgathattak a Schola
Gregoriana Monostoriensis elõadásában.

JÓ HÍR GENFBÕL
A Genfi Magyar Értesítõ 2007. július 7-i

számában részletes beszámolóban tájékoz-
tat az ötvenedik évfordulóval kapcsolatos
rendezvényekrõl valamint a Genfi Magyar
Egyesület május 7-én megtartott tisztújító
közgyûlésérõl. Ez csakis jó hír, hiszen meg-
tudható, hogy a nevezett egyesület a múlt
évbeni halálozások ellenére még mindig 205
tagot számlál, és egyben Svájc egyik leg-
hatékonyabban mûködõ egyesületévé nõtte
ki magát. Ennek ellenére mint általános je-
lenséget állapítják meg: �A másodgeneráci-
ós magyarok továbbra is szinte megmagya-
rázhatatlan érdektelenséget mutatnak a
magyar közösségi munkában való részvétel
iránt.�
Minden elismerést megérdemel viszont az

1956 ötvenedik évfordulójával kapcsolatosan
kifejtett tevékenység, amibe neves svájci és
magyarországi személyiségeket vontak be.
A pénztári beszámoló szerint a megemléke-
zések költségét 30.000 frankra irányozták
elõ, ezzel szemben a rendezvények össz-
költsége 33.000 frankot tett ki . Ezt az össze-
get a rendezõbizottság tagjai személyenként
több mit ezer frank hozzájárulással terem-
tették elõ.
A Genfi Magyar Egyesületnek egyik büsz-

kesége a Szabó Zoltán által létesített és ma-
gántulajdonát képezõ Genfi Magyar Könyv-
tár; fontos feladatot lát el a 98. számát meg-
élt Genfi Magyar Értesítõ. A15 év után lekö-
szönõ elnök, Cseh Zsigmond magánéle-
tében történt tragikus változások ellenére
sem vonult vissza, hiszen továbbra is vállal-
ta az Értesítõ szerkesztõjének szerepét.
Az említett okokból magyarázható, hogy

az újonnan megválasztott vezetõség tagjai
jobbára az elõzõbõl kerültek ki. Így Kiss-
Borlase Egon új elnök megelõzõen a pénz-
táros szerepét töltötte be.

A többnyelvûség jövõje
Európában

A többnyelvûség Európa fejlõdésének egyik feltéte-
le, ezért, egyes nyelvekmások rovására történõ túlér-
tékelése helyett, célszerûbb a kultúrák közötti párbe-
széd kialakítása - hangoztatták a XI. Nemzetközi Ki-
sebbségi Nyelvi Konferencia résztvevõi július 5-én
Pécsett. A kétnapos rendezvényre mintegy harminc
országból érkezett kétszázötven nyelvész, jogász, szo-
ciológus, politológus és történész kutató egyetértett
abban is, hogy fel kell ismerni: a nyelvi tolerancia és a
nyelvek fejlesztése a demokrácia alapértéke. Önma-
gunkat pusztítjuk el, ha hagyjuk meghalni a kisebbsé-
gi nyelveket. A világon jelenleghatezer közösségnyel-
vét tartják számon, de becslések szerint néhány évti-
zed múlva számuk a felére csökken - mondta a Pécsi
Tudományegyetem Nemzetközi és Európai Jogi Tan-
székének vezetõje Szalayné Sándor Erzsébet, aki a
konferencia egyik fõ szervezõje.

�
Kis Máért lesz Szlovákiában
(Magyar Hírlap 2007. június 9.) Lanyhul a határon

túlimagyar közösségek irántimagyarországi figyelem
Csáky Pál ésMarkó Béla szerint. A szlovákiai MKP és a
romániai RMDSZ elnöke Bukarestben találkoztak. A
két politikus szerint a hazai viták oly mértékben lekö-
tik a magyar pártok és intézmények energiáját, hogy
ez befelé fordulást, a magyar külpolitika hatékonysá-
gának jelentõs csökkenését okozza.
Csáky Pál bejelentette, hogy a Határon Túli Magyar

Szervezetek Fórumának következõ ülését, az úgyne-
vezett kis Máértet szeptember 1-jén, a szlovákiai Rév-
komáromban tartják. Ezen a fórumon megtárgyalják
a határon túli magyar közösségeket befogadó egyes
országok európai uniós tagsága és a Schengen-övezet-
hez való, 2008. január 1-jei magyar csatlakozás után
várható új helyzetet.
Az elõzetes bejelentéstõl eltérõen idõközben válto-

zás állt elõ: A Magyar Koalíció Pártja (MKP) mint ven-
déglátó az értekezletet �turovo/Párkányba hirdette
meg. (Szerk.)
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Komlóssy József

A Balaton-Felvidék legszebb táján járok. Kisfa-
ludy Sándor, a sümegi költõ szerint �ily szépet nem
terme még a magyar vad föld és ég.� Valóban, Szig-
liget regényes tája a festõi várrommal, a hegyolda-
lakon felkúszó szõlõskertek, a jegenyék közt felcsil-
lanó Balaton kékje, a Majális domb, a Királyné szok-
nyája és a Rókadomb kúpja megdobogtatja minden
idelátogató szívét. Tücsökciripelés és ciprusillat fo-
gad, ahogy belépek a székelykapun Komlóssy József,
az európai kisebbségek, a moldvai csángók, az er-
délyi és a vajdasági magyarok, a kettétépett
Szelmenc szószólójának, az Európa Tanács és a
magyar parlament tanácsadójának birodalmába.

Önévtizedek óta tevékenykedik, lobbyzik az or-
szág határain kívülrekesztett nemzetrészek érde-
kében. Miért?
Amagyar nemzet térvesztése a Kárpát-medencé-

ben napjainkramár katasztrofálisméreteket öltött.
Ennek a folyamatnak a lelassításához meg kell ta-
lálnunk azt az eszköztárat, amelyet a mai Európa
normarendszerének a keretei közé szorítva meg-
valósíthatunk. Ha a következõ évtizedben erre nem
vagyunk képesek, akkor önhibánkból méltán tel-
jesedik be rajtunk a herderi jóslat. Ezért voltam és
vagyok jelen a különbözõ szakbizottságokban, és
ezt a célt szolgálják a különbözõ fórumokon a be-
adványaim, a felszólalásaim és helyzetelemzõ szak-
véleményeim is.
Milyen konkrét célokat tûzött ki maga elé?
Elsõsorban el kell érni egy, a Székelyföld egész te-

rületétmagába foglaló Eurorégiót Romániában.Má-
sodszor az Európa Tanácsnak el kell fogadnia az Au-
tonómiák Európai Kartáját, ami kiegészítõje lenne a
Nyelvi és az Önkormányzati Kartának. A harmadik
cél a magyar falvak infrastrukturális fejlesztésének
alapjait biztosító tagosítási és a földösszevonási ter-
veinek fokozatosmegvalósítása aközségi földalapok
megszervezésével. Ez biztosítaná a falvak fiatal la-
kosságának a szülõföldön maradását és hozzájárul-
hatna a kultúrkörnyezet fenntartásához is.
Mit tett a fenti célok elérésének érdekében eddig?
Bár szûkebb hazám, Erdély sorsa mindig a szív-

ügyem volt, nemzetközileg 1986-tól vállaltam aktí-
van szerepet. Egyik alapító tagja és alelnöke voltam
a zürichi Kisebbség Védõ Társaságnak. 1989-ben
már közremûködtem abban, hogy az ENSZ Emberi
Jogi Bizottsága elítélje Ceausescu falurombolásait.
Az elmúlt évek alatt többször felszólaltam az ENSZ �
ben, az EBESZ-ben és az Európa Tanácsban. Ez utób-
bi 5 határozati javaslatomat el is fogadta. Számos
tanulmányt készítettem a regionális önkormányza-
tiságról és az alapvetõ emberi jogokhoz tartozó te-
rületi autonómiáról.Mindenalkalmatmegragadtam,
hogy kapcsolataim, összeköttetéseim révén felhív-
jamapolitikusok és a nemzetközi szervezetek figyel-
mét az éppen aktuális kisebbségi problémákra.
Úgy tudom, hogy anyagilag is rengeteg áldoza-

tot hoz céljainak megvalósításához. Honnan ve-
szi az erõt és a hitet, hogy mindez érdemes?
Ma már az emberek elvesztették a politikába ve-

tett hitüket. Pedig nem szabad eleve feladni! Mindig
mindent meg kell próbálni! Az autonómia lakattal
lezárt házát nem lehet ököllel beverni, hanem meg
kell próbálni bemászni a hátsó ablakon, akkor is a
házban vagyunk! Erdélymagyarsága fásult és elöre-
gedett, sokan elhagyták az országot. Persze, hogy a
vezetõik csináltak hibákat, de nem siránkozni és vá-
daskodni kell, hanemtenni és fõlegösszefogni! Ama-
gyarokmegosztása halálos bûn és a zseniális román
politika ezt ki is használja. Azáltal, hogy én az éle-
tem nagy részét olyan országokban töltöttem, mint
Kanada és Svájc, persze megtapasztalhattam a de-
mokrácia játékszabályait.
Kitõl örökölte ezt amélybõl gyökerezõ hazasze-

retetet?
A szüleimtõl és a rokonaimtól. Ebben a légkörben

nõttem fel. Az is hozzátartozik, hogy énnemcsakvér-
ségileg vagyok székely,magam lettemazzá. Ez adott
hitet és tartást, ebbe kapaszkodtam a �menekült� ál-
lapot évei alatt is.
Mikor menekült el Erdélybõl?
A családomat a háború vihara sodorta el Erdély-

bõl Debrecenbe,majdBudapestre. Édesapámorvos-
ként, a tudományok világában élt, édesanyám vi-
szont kétlábbal járt a földön. Apám imádta a termé-
szetet, kitûnõ vadász is volt. Amikor iskolába kerül-
tema fák, a virágokneveitmagyarul és latinul is tud-
tam. Az erdészeti pályát választottam. Így kerültem
többszöri nekifutás után 1955-ben Sopronba az Er-
dõmérnöki Fõiskolára és itt éltem át az 1956-os fel-
kelést. A forradalom leverése után, az oroszok bejö-
vetelekor hagytam el Magyarországot.
1956-ban a soproni egyetemisták aktívan részt

vettek a forradalomban. Ön is vállalt valamilyen
szerepet?
Miután a származásom miatt nehezen vettek fel

az egyetemre, eleinte meghúztam magamat. Ami-
kor azonban megérkeztek a segélyszállítmányok

külföldrõl, kocsikísérõként többször is jártam Bu-
dapesten.
Egyszer a Móricz Zsigmond körtérnél az autónk

sorozatlövést is kapott az ávósoktól. Nagy szeren-
csénk volt, hogymegúsztuk. Nov. 4-ére virradó éjjel
éppenGyöngyösi Sanyi barátommal teherautóztunk
vissza Pestrõl, amikor hallottuk, hogy az oroszok
verik le a forradalmat. Az egyetemisták Kópházánál
készültek feltartani az oroszokat, de az ágyúkból
valaki kiszerelte a gyújtószegeket, így szó sem lehe-
tett ellenállásról. Ma már azt mondom, hogy hála
Istennek, mert csak vérfürdõ lett volna. Még felci-
peltünk a társaimmal a Muck kilátóhoz egy 76-os
löveget, aztán átléptük a határt segítséget hozni.
Kitõl vártak segítséget?
Az 1956-os események alakulásában a médiákat

óriási felelõsség terhelte. Állandóan azt hallottuk
Nyugatról, hogy �tartsatok ki, segítünk!�, és mi nai-
van elhittük. Sokan haltakmeg ebben a reményben.
Állítom, hogy a soproni társaság jó része semvég-

legesen távozott nyugatra. Az oroszok közeledtének
a híre, a kópházi eset persze pánikot és elkeseredést
szült, de azt hittük, hogy majd a segítõ csapatokkal
visszatérünk. Ausztriában aztánhamarosan átláttuk
a helyzetet.
Hogyan alakult a sorsa a disszidálás után?
Különbözõ táborokba kerültünk. Engemés tíz tár-

samat Svájc �fogadott volnaörökbe�, de lemondtam.
A sors fintora, hogy évekkel késõbbmégiscsak Svájc-
ban telepedtem le. A soproni egyetemistákat és ta-
náraikat, sokmásmenekülttel együtt Kanada fogad-
ta be, így 1957-ben felszállhattunk az Empress of
Brittain elegáns hajójára. Egy sárga tábori pokróc-
ba gyûrtem azt a pár kapott holmit, amit a magamé-
nak mondhattam. Csodálkozva láttam, hogy az uta-
sok közül néhányan nehéz koffereket cipelnek, Õk
foglalták el azoknak a társaimnak a helyét, akik egy
görög lélekvesztõn tették meg az utat Kanadába.
Vancouverben 1960-ban szerzett mérnöki dip-

lomát. Milyennek látta a kanadai életüket?
Ott éreztem elõször az életemben, hogy nem va-

gyok másodrendû állampolgár. Nem kérdezte sen-
ki, hogy ki volt az apád, mennyi földetek volt? A lé-
nyeg: te milyen ember vagy!
Mint minden bevándorlóra ránk is kemény sors

várt. Albérletekben laktunk és a tanulás mellett dol-
goztunk. Meg kellett keresnünk a tandíjat és a meg-
élhetésünkhöz szükséges pénzt. Az õserdõben szün-
napok nélkül fakitermeléseken, felméréseknél dol-
goztunk. Meggyõzõdésem, hogy a mai fiatalság egy
tizede sem lenne képes fizikailag és lelkileg mind-
azt végigcsinálni, amit mi végigcsináltunk. Szinte
mindenki elvégezte az egyetemet, alig volt lemor-
zsolódás és késõbb is megálltuk a helyünket.
Miért hagyta el Kanadát?
A honvágyam azonnal elpárolgott, ha az otthoni

viszonyokra gondoltam, de mindenáron látni akar-
tam az édesanyámat. Ám az útlevélkérelmét kétszer
is elutasították. ÁtjöttemSvédországba, ott vállaltam
állást. Micsoda boldogság volt, amikor végre Bécs-
ben átölelhettem! Egy hónapig voltunk együtt.
Utána mindenemet zálogházba téve Zürichbe

utaztam, ahol barátaim segítségével és a kanadai jó
végzettségemrévénútépítõmérnökként önállósítot-
tammagamat. Sohanembántammegadöntéseimet.
Általában az a véleményem, hogy nem érdemes a

kifutott tej fölött sírni! Önálló vállalkozóként utakat
építettemés fõleg erdészeti tagosításokat végeztem.
Emellett maradt idõm az önképzésre is.
Mi adta az impulzust a kisebbségi politikai tevé-

kenységéhez?
Erdélyben járva találkoztam a magyarsága miatt

börtönviselt nagybácsimmal, akimegkérdezte, hogy
mit teszek az otthonmaradottak érdekében? Ez adta
a döntõ lökést. Hamarosan elkísértem egy baráto-
mat Clevelandbe, a Magyarok Világkongresszusára,
ahol fel is szólaltam. Ezzel kezdõdött politikai pálya-
futásom. Felfigyeltek rám. Eleinte nem volt könnyû
egyeztetni a megélhetést biztosító foglalkozásomat
a lelkesedésbõl végzett kisebbségi munkával. 1998-
ban nyugdíjba mentem, azóta könnyebb a dolgom,
de 8 évig, minden szabadidõmet a kisebbségi mun-
kára fordítottam. Apámtól örökölve én is kicsit a
felhõk között járok, de ha nem ilyen lennék, nem
csinálnám azt, amit ma. A diplomáciában nem elég
akarni, sok minden másra is szükség van: nyelvtu-
dásra, jó modorra, kapcsolatokra és kitartó, szívós
munkára. Sokszor ígéreteken kívül, semmit sem ka-
pok cserébe, de azért szerencsésnek érzem maga-
mat, mert például a szelmenci határmegnyitástmég
az életemben elérhettem. Az egyszerû emberek kö-
szönete legalább annyit jelent számomra, mint a
Mádl Ferenc által átnyújtott lovagkereszt.
15 év tapasztalata állmögöttem.Két kormányszin-

tû szervezetnek vagyok az alelnöke és továbbra is
mindenfajta pártpolitikától függetlenül képviselem
a magyar érdekeket az Európa Tanácsban.

FERENCZY KLÁRA

(Vajdaságma.info, 2007. július 11.) Hosszú idõn át
csak találgatni lehetett, hánymenekült él Szerbiában,
azonbelül a Vajdaságban. A szerb kormánymenekült-
ügyi megbízottja a minap a nyilvánosság elé tárta az
adatokat. A köztársaságban jelenlegmintegy 500 ezer
olyan menekült él, akik a délszláv térségben dúlt há-
borúk idõszakában érkeztek a harcoktól mentes tér-
ségbe. Szerbiábanmaa lakosság5 százalékamenekült.
Az 500 ezer ideérkezett bõ egyharmada Koszovóból
jött, a többiekHorvátországból és Bosznia-Hercegovi-
nából. A szerbiai menekülteknek több mint a fele a
Vajdaságban él. A Vajdaságba került menekültek 75
százaléka Horvátországból került ide.
Szerbia számára a legnagyobb gondotmégma is az

jelenti, hogyakadályokbaütközikamenekültekvissza-
költözése szülõföldjükre. Koszovóba a több mint 200
ezer elmenekült szerb közül eddig alig 3 ezren tértek
vissza. Horvátország sem igyekszik megteremteni a
feltételeket azonnanelkerültekvisszatéréshez. Jellem-
zõ, hogy zágrábi adatok szerint 120 ezer szerb mene-
kültet fogadtak vissza, ezzel szemben a belgrádi doku-
mentáció arról tanúskodik, hogy ezeknek csupán a
kétharmada tekinthetõ valós visszatérõnek. A vissza-
térést és azújbóli beilleszkedést egyedül avegyesnem-
zeti összetételûBosznia-Hercegovinában sikerült szin-
te maradéktalanul megvalósítani.
A félmillió szerbiaimenekült közül 105 ezer rendel-

kezik, rendezett menekültstátusszal, ezek közül 51
911-en a Vajdaságban várják, hogy sorsukra valaki
megoldást találjon. A többi mintegy 400 ezer mene-
kült,már szerb állampolgársággal rendelkeznek. Ezek
nagyobbik részének (a koszovóiaknak) korábban is
megvolt a szerb állampolgársága. Kétszázezerre tehe-
tõ azoknak a száma, akik a elmúlt években,menekült-
ként kaptak szerb állampolgárságot. Itteni beilleszke-
désüket hatékonyan segíteni igyekszik a szerb állam,
a vajdasági vezetés és több európai ország.
Belgrádi források szerint az év végéig Szerbia hét

városában670 lakásépítését fejezikbe,melyekhárom-
ezer menekültnek biztosítanak majd otthont. Ezek a
lakások a Menekültek tartós integrációja Szerbiában
elnevezésû program révén épülnek, amit az olasz kor-
mányfinanszíroz.Csakazolaszkormány15millióeurót
biztosított erreacélra.A svédkormányazévelején600
ezereuróért21bánátiházatvásárolt amenekülteknek.
De a vajdasági vezetés sem ül ölbe tett kézzel.
A tartományi képviselõház az elmúlt év decembe-

rében hozta létre azt a másfél millió eurós alapot,
amelybõl üresen maradt házakat vásárol a menekült-
státussal rendelkezõ személyek számára, és amimiatt
a vajdasági õslakosság méltatlankodik. Ugyancsak a
vajdasági kormány hozta létre azt az alapot, amelybõl
csak amenekültek igényelhetnekmezõgép vásárlásá-
ra kedvezményes hiteleket,miközben ezek a pénzek a

tõsgyökeres vajdasági földmûvesek 30 éves átlagélet-
korú gépparkjának a felújítására nemvehetõek igény-
be. Most, amikor komoly vita folyik arról, hogy kapja-
nak-e a nemzeti kisebbségek, köztük a magyarok ga-
rantált helyeket a vajdasági parlamentben, aMenekül-
teket Segítõ Vajdasági Regionális Bizottság azt köve-
teli, hogy a nemzeti kisebbségek mellett a boszniai, a
horvátországi és a koszovói szerb menekültek is kap-
janak szavatolt helyeket a tartományi képviselõház-
ban. A bizottság � pontatlanul - azzal érvel, hogy a
Vajdaságban sokkal több amenekült,mint amekkora a
nemzeti kisebbségek létszáma. A bizottság szerint még
mindig többmint250ezermenekültéla tartományban.
Nagy gond az is, hogy Szerbiának csak akkor van

esélye felkerülnie a vízumkedvezményezettekEU-s lis-
tájára, amennyiben visszafogadja az illegálisan Nyu-
gaton tartózkodó szerbek tömegeit. Szerb napilapok
szerint csak Németországban mintegy 100 ezer szerb
menekült vár kitoloncolásra. Ugyanakkor küszöbön a
koszovói kérdés rendezése, aminek következménye-
kéntmegtörténhet, hogy több tízezer ottani szerbvesz
majd vándorbotot a kezébe. A Szerbiába menekülõk
zöme pedig az eddigi tapasztalatok szerint az ország
leggazdagabb vidékére a Vajdaságba igyekszik.

Statisztikai felmérés a menekültekrõl Szerbiában

A június közepén foganatosított átszervezés követ-
keztébenöt fõvel shárommeghívottalmûködikakor-
mánykabinet. A csúcsszerv �a kormánypolitikai dön-
téshozatalának színtere�,melyben a gazdasági, a tár-
sadalompolitikai és a nemzetbiztonsági kabinetek és
a két koalíciós párt vezetõi vesznek részt. Az SZDSZ-
szel való egyeztetés utánHornGábor is helyet kapott.
A kabinet tagja ígymaGyurcsány Ferencminiszterel-
nökmellett helyettese, Kiss Péter kancelláriaminisz-
ter,Kóka Jánosgazdaságiminiszter,Veres Jánospénz-
ügyminiszter és Szilvásy György, a titkosszolgálato-
kat felügyelõ tárca nélküli miniszter. Mellettük meg-
hívottként kap helyet Draskovics Tibor, a kormány-
zati igazgatás összehangolásáért felelõs tárca nélküli
miniszter, Gál J. Zoltán kabinetfõnök és Horn Gábor
államtitkár.
A politikai döntéshozatali csúcsszerv minden hé-

ten ülésezik, elõzetesen konzultál a kormánypárti
frakciókkal, azok vezetésével. A kormánykabinet fel-
adata többek között, hogy kijelölje a kormányprog-
ramban foglaltak végrehajtásának aktuális teendõit,
stratégiai ügyekben állásfoglalásaival elõkészítse a
kormánydöntését, döntést hozzonakormány-elõter-
jesztések kapcsán félbemaradt vitás ügyekben.

Kormányzati csúcsszerv
Magyarországon
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A legendás személyiségek sorsa, hogy elõbb-
utóbb már csak elcsépelt klisék jutnak róluk
eszünkbe. Erzsébet királynõ, alias Sisi?Darázs-
derék, bokáig érõ haj, �Ferencjóska� és
AndrássyGyula nagy szerelme, lovaglás, baran-
golás a nagyvilágban... Romy Schneider? Az a
bûbájos kislány a Sissi-filmekbõl. Olyan hite-
lesen alakította az ifjú, szerelmes császárné sze-
repét, hogy az egész világ elhitte, Erzsébet és
Ferenc József házassága amolyan �ásó-kapa-
nagyharang�mese volt. Kisebb és nagyobb kis-
lányok álmainak megtestesítõi, hiszen ki nem
vágyott volna legalább egyszer életében dia-
démmal a hajában és gyémántos ruhábanmeg-
jelenni a választottja elõtt?
Mindennek tükrében valahogyan kellemet-

len szembesülni a valósággal. Erzsébet, a bol-
dogtalan házasságban vergõdõ feleség, aki soha
nem élhette át a beteljesedett szerelmet, pedig
rengetegen csodálták, szerették, igaz, plátóian.
Az anya, aki két gyermeke halálát siratta. A
császárné, akit tizenöt évesen kiválasztottak egy
hivatásra, amivel azonosulni nem tudott, s amit
betölteni sem akart. Az értelmiségi, akinek a
véleményére kevesen voltak kíváncsiak, sõt,
környezete nem is várta el tõle, hogy okosan,
intelligensen ítélkezzen dolgok felett. A sport-
ember, aki nem indulhatott semmilyen világ-
versenyen, pedig valószínûleg kiváló vívó vagy
díjugrató válhatott volna belõle, ha mondjuk
néhány évtizeddel késõbb jön a világra. Ha úgy
tetszik, úgy élte le 61 évét, hogy nem teljesed-
hetett ki a személyisége, nem kamatoztathatta
megfelelõ módon képességeit, tudását.
Fellázadt a ráerõltetett, nem neki való sze-

rep és a bécsi udvar ellen, utazásokba, hóbor-
tokba menekült házassága elõl. Lázadása nem
öncélú � egész életében önmagát akarta meg-
valósítani. Modern volt, anélkül hogy tudato-
sította volna, mennyire nem illik a korszakhoz
mindaz, amit csinál. Utált szerepelni és repre-
zentálni, pedig minden adottsága megvolt ah-
hoz, hogy megragadja az emberek figyelmét.
Egy osztrák császárnétól teljesen szokatlan nyo-
mot akart hagyni maga után, a nagyközönség
elé kívánta tárni életét, legbelsõbb gondolata-
it, ezért vallott életérõl versekben.
A tizenkilencedik század egyik legismertebb

asszonya volt, de emléke valószínûleg elhal-
ványult volna, ha nincs a huszadik század öt-
venes éveiben ugyanolyan bájos, sugárzó ka-
rizmájú bajor kislány: Romy Schneider. A fi-
atal, kezdõ színésznõ tette ismertté a császár-
né nevét az egész világon. Alig volt tizenhat
éves, mikor Ernst Marischka giccses, édeskés
filmjeiben feltûnt Sissi szerepében. (Erzsébet
becenevét eredetileg egy s-szel írták, a film
címében megduplázták a mássalhangzót).
A kritikusok egyöntetû véleménye szerint a
történelmi valóságot teljességgel figyelmen kí-

vül hagyó mese nem érne semmit, ha a film-
vásznat nem ragyogná be szépségével, kisu-
gárzásával Romy. Az osztrákok voltaképpen
neki köszönhetik az �õ Kaiserin Elisabeth�-
jüket, hiszen a filmvásznon Romy-Sissi imád-
ta a férjét, és jó anya, feleség meg császárné
válhatott volna belõle, ha nincs a gonosz
anyós... Romy Schneider ugyanúgy, mint száz
évvel elõtte a császárné, akit a filmvásznon
alakított, fellázadt a szerepe ellen. Érezte, tud-
ta, hogy többre hivatott a krinolinos szerepek-
nél. Párizsba �szökött� tehát, hogy minden
idõk egyik legragyogóbb filmcsillagává váljon.
Romy az �erkölcstelen� huszadik században

megtehettemindazt, amiErzsébet királyné szá-
mára rangjánál, társadalmi állásánál fogva le-
hetetlen volt. A férfiak nemcsak plátóian imád-
ták õt, a szép színésznõ habzsolta az életet. Hi-
ába csavarhatta azonban az ujjai köré korának
legvonzóbb férfiait � köztükAlainDelont �Er-
zsébethez hasonlóan õ sem volt boldog a kap-
csolataiban. Pedig õt nem kötötte örök hûség
az osztrák császárhoz. Menekült volna az egy-
szerû hétköznapokba, de lehetetlen volt, mert
sztár volt, arra hivatott, hogy szerepeljen a nyil-
vánosság elõtt. Összetett, bonyolult lélek, ká-
bítószerben, alkoholban keresett megoldást a
problémáira, de persze nem talált. Neki is fia-
tal korában valahol kisiklott az élete, és nem
volt ereje hozzá, vagy nem engedték a körül-
mények, hogy a helyes vágányra terelje életét.
Erzsébethez hasonlóan megélte a legnagyobb
borzalmat, amit egy anya megélhet: meghalt
imádott fia. Attól kezdve számáramár nemvolt
maradás ezen a világon.
Erzsébet és Romy � minden megadatott ne-

kik, amirõl a �közönséges halandók� álmodoz-
nak: szépség, gazdagság, hírnév, tehetség, si-
ker. Sztárok voltak, milliók rajongtak értük,
csodálták, szerették, tisztelték õket. Mind
a ketten elismerésre áhítoztak, szabálytalan,
független és szabadságvágyó természetük azon-
ban képtelenné tette õket, hogy ellenálljanak
a nyomásnak, ami emiatt rájuk nehezedett.
Feszegették a társadalmi konvenciók határait
� de ez nemmegy anélkül, hogy az ember saját
magát is ne áldozná fel a lázadás oltárán. Hi-
ába vette õket körül rajongók tábora, magá-
nyosak voltak kilátástalan igyekezetükben,
hogy megbirkózzanak saját különlegességük-
kel, nem mindennapi lényükkel.
Erzsébet nem mutatta meg az igazi arcát

a róla készült festményeken, fényképeken.
A komolyan, kissé fensõbbségesen, mindig
szigorúan összezárt ajakkal pózoló szép-
asszony igazi pókerarc. Deák Ferenc ravata-
lánál is eltakarja az arcát, egy császárné óva-
kodjon az érzelmi megnyilvánulásoktól
a nagyközönség elõtt. Gyásza itt is túldimen-
zionált, misztikus. Romy Schneiderrel telje-

sen más a helyzet. Õ színésznõ volt, ráadásul
a magánélete szorosan összefüggött szerepe-
ivel. A rendezõk elõszeretettel osztották rá
az alkoholista, önmagukkal küzdõ és kiutat
nem találó asszonyok szerepét. Portréi híven
visszaadják életének minden egyes pillanatát,
szerelmeit, csalódásait, örömeit, bánatát.
Wittelsbach Erzsébet és Romy Schneider

sorsa, életútja szorosan összefonódott a
�Sissi�-jelenséggel. Személyiségük annyira
sokrétegû és összetett volt, hogy lehetetlen
õket egyetlen egy szempontból értékelni. Kü-
lönösen érdekes a velük való találkozás, ha
szembesülünk a környezettel, ahol éltek, meg-
szemlélhetjük ruháikat, személyes tárgyaikat,
elolvassuk önvallomásaikat vagy kortársaik
nyilatkozatait róluk. A 2007-es év errõl a két
különleges asszonyról szól. Erzsébet 170 éve
látta meg a napvilágot, míg Romy Schneider
25 éve fejezte be hányatott életét. Tudományos
és népszerû publikációk megjelentetése, ren-
dezvények, filmvetítések, kiállítások sora kísé-
ri az emlékévet. A széles választékból két kiál-
lításra szeretnénk felhívni a figyelmet.
Nem a véletlen játéka, hogy Bécsben a

schönbrunni kastély �Hofmobiliendepot�-
jában rendeztek kiállítást a színésznõ fényké-
peibõl �Romy Schneider � Hommage an die
Jugend� címmel. A fekete-fehér fotográfiák
az ifjú Sissit alakító Romy párizsi filmdívává
alakulását örökítették meg. A kiállítás külön
érdekessége az a három pompázatos kosztüm,
amelyet a Sissi-filmekben máig megcsodálha-
tunk: a császárné esküvõi ruhája és báli ruhá-
ja, valamint Ferenc József koronázási palástja.
A tárlat szeptember 23-ig várja a látogatókat.
A gödöllõi kastély alsó termeiben Erzsébet

királynémítoszánakmegnyilvánulásait rendkí-
vül érdekes kiállításmutatja be szeptember 30-
ig. Az elsõ terembõl idõrendi sorrendben ha-
ladva ismerkedhetünk meg a legenda keletke-
zésének és elburjánzásának egyes állomásaival.
Attól kezdve, hogy az ifjú császárné elõször öl-
tött magára magyar ruhát, egészen addig, míg
mûemlékké vált és kortársai fontosnak tartot-
ták, hogy emlékét, személyiségét múzeumok-
ban �konzerválják.� Fontos arra is felhívni a
figyelmet, hogy a �Sissi-kultusz� ma valóságos
iparággá vált, hiszen a császárné nevével fém-
jelzett csokoládé, keksz vagy egyéb portéka biz-
tos érdeklõdést vált ki a fogyasztói társadalom-
ban. �Elisabeth� óriási sikert arat mint musi-
cal, és magánélete minden apró részletének
taglalásából bestseller lesz.
Érdekes azonban elgondolkozni azon, hogy

Ernst Marischka Sissi-filmjei óta nem készült
világhírû mozi Erzsébet életérõl. Lehet azért,
mert a rendezõk új Romy Schneider felbukka-
nására várnak?

FUNDAREK ANNA

Erzsébet királyné és Romy Schneider � Sissi-sorsára ítélve

A szlovákiai magyarság mindig tudta, hogy a
megmaradás, az identitástudat megõrzésének
egyik biztosítéka a tudás, a mûveltség, az isko-
lázottság. Ezért küzdöttek mindig iskoláikért,
ezért tartották fontosnak, hogy a szlovákiai ma-
gyarok óvodás kortól egészen egyetemi szintig
anyanyelvükön tanulhassanak. A felsõoktatási
intézmények évtizedek óta csak részben elégí-
tették ki az igényeket; alapiskolai pedagóguso-
kat képeztek Nyitrán, középiskolai tanárokat
pedig a pozsonyi Komensky Egyetemen, a ter-
mészettudományi,mûszaki, egészségügyi pályák
iránt érdeklõdõk szlovák nyelvû fõiskolákon,
egyetemeken tanulhattak. A huszadik század
kilencvenes éveire mindinkább nyilvánvalóvá
vált, hogy a magyar iskolákban egyre több a ké-
pesítés nélküli pedagógus, illetve sokan nem azt
a tantárgyat oktatják, amelyre a képesítésük
szól, ezért igazán sürgetõvé vált a pedagógus-
képzés gondjának megoldása. Több magyaror-
szági tanítóképzõ fõiskola kihelyezett tagozato-
kat létesített Szlovákia magyarlakta területein.
Sok, már oktató pedagógus és a pálya iránt ér-
deklõdõ fiatal élt is az alkalommal és tanulmá-
nyai sikeres befejezése után így diplomát sze-
reztek. A diplomák honosítása körüli gondok
és a szlovák parlament azon törvénye, mely sze-
rint oktatni csak egyetemi diplomával lehet, egy-
értelmûen megmutatta, hogy a szlovákiai ma-
gyarságnak saját egyetemre van szüksége. Ez-
után kezdõdött el Komáromban, aVág ésDuna
összefolyásánál fekvõ, jelenleg 38 ezer lakosú
városban az egyetem szervezésének nemkönnyû
menete. AMagyar Koalíció Pártja hathatós tá-
mogatásával a szlovák kormány is jóváhagyta a
Selye János Egyetem létrehozásáról szóló szán-

déknyilatkozatot. A névválasztás abból adódott,
hogy Selye János, a stresszelmélet kidolgozója
ebben a városban végezte általános és középis-
kolai tanulmányait. Komárom mindig büszke
volt személyére, tudományos és kutatási ered-
ményeire. Emlékét õrzi a helyi magyar nyelvû
gimnázium, amely ugyancsak az õ nevét viseli
és mellszobrot is állítottak tiszteletére a Tiszti
Pavilon udvarán.
Az elõkészület folyamata,mintminden új ese-

tében, itt sem volt problémamentes, de minden
gáncsoskodást, nehézséget és megpróbáltatást
feledtet a tény, hogy mára elismert intézmény
lett; sikerrel zárta a harmadik évfolyamot, és
bizakodással tekint a negyedik egyetemi évfo-
lyamuk elé. Az egyetem oktatóit, hallgatóit és
az egész szlovákiai magyarságot büszkeséggel
tölti el, hogy a Selye János nevét viselõ önálló,
magyar egyetem egyedülálló a kárpát-meden-
cei magyarság modernkori történetében.
Albert Sándor, az egyetem rektora a kezde-

tektõl; az elsõ 2004/2005-ös évfolyamtól áll az
intézmény élén. Minden nyilatkozatában hang-
súlyozza az egyetem sokirányú küldetését. A
szlovákiai magyarság számára létfontosságú,
hogy emelkedjen a mûvelt, iskolázott fiatalok
száma. Az iskolázottság, a magas fokú képzett-
ség által csökkenhet a munkanélküliség a ma-
gyarok által lakott területeken és az egyetemi,
fõiskolai végzettségmegteremtheti a magyar fi-
atalok esélyegyenlõségét amunkaerõpiacon.Az
egyetemet végzett, diplomát szerzett, fõiskolai
képzésben részesült fiatalok erõsíthetik a ma-
gyar értelmiségi réteget. Példaként szolgálhat-
nak rá, hogy az anyanyelvenmegszerzett tudás-
sal kiválóan érvényesülnek, semmivel sem ke-

vesebbek, mint azok, akik szlovák iskolában ta-
nultak. Az egyetem magas szinten biztosítja az
idegen nyelvek oktatását, így ha a végzõsök ké-
sõbb úgy határoznak, akár külföldön, nemzet-
közi viszonylatban is érvényesülhetnek.
Az elmúlt évek igazolták az intézményhez

fûzött reményeket, az érettségizett fiatalok jó
körülmények között, kitûnõ professzori gárda
irányításával készülnek jövendõ hivatásukra.
Jelenleg három szakon folyik az oktatás, a ta-
nárképzõ kar óvóképzõ és tanítóképzõ szaká-
nak nappali tagozatán közel ötszázan, a levele-
zõn több mint hatszázan, a gazdaságtudományi
kar vállalati gazdaságtan és menedzsment sza-
kának nappali és levelezõ tagozatán egyaránt
közel ötszázan, a református teológiai kar nap-
pali tagozatán harminckilencen, levelezõ tago-
zatán negyvenhatan tanulnak. Ez utóbbi karon
Magyarországról és Erdélybõl érkezett hallga-
tók is vannak.
Az új tanévben mintegy ötszáz hallgatójuk

lesz. A jelentkezõk írásbeli tesztet készítenek,
illetve szóban is felvételiznek. A tanulók Szlo-
vákia valamennyi régiójából érkeznek, elhelye-
zésük különösebb gondot nem okoz, hiszen di-
ákszállójukonmindenkinek elszállásolást bizto-
sítanak. Gazdag könyvtáruk, amely ötven téma-
körben mintegy húszezer kötettel büszkélked-
het, valamennyiük rendelkezésére áll. 2007 ta-
vaszán adták át azt a nagy és további két kisebb
tornatermet, amellyel megvetették egy további
szak, a testnevelés alapjait.
További örvendetes tény, amely az itt zajló

oktatás eredményességét és színvonalát igazol-
ja, hogy az intézmény megfelelt az ISO 9001
nemzetköziminõségirányítási rendszer követel-

ményeinek és Albert Sándor rektor a Certop
Közép-Kelet Európában mûködõ, Magyaror-
szágon piacvezetõ szervezet képviselõjétõl át-
vehette a minõséget igazoló okiratot. Szlováki-
ában a Selye János Egyetemen kívül mindössze
a Kassai Mûszaki Egyetem kapta meg ezt a mi-
nõsítést. A tanúsítványt három évre ítélték oda,
és évente ellenõrzik, hogy az egyetem mennyi-
ben tesz eleget a követelményeknek.
Az intézmény törekszik a különféle kapcso-

latok kialakítására is, amelyek mind-mind még
eredményesebbé tehetikmunkájukat, sokrétûb-
bé a hallgatók életét, és elismertséget hozhat-
nak számukra. Együttmûködési keretszerzõdést
kötöttek a Szegedi Tudományegyetemmel,
amelynek értelmében diák- és tanárcserékre
kerül sor, számos közös kulturális, tudományos,
oktatási, kutatási programot valósítanak meg,
könyveket, kiadványokat ajánlanak egymásnak,
közös publikációkat jelentetnek meg.
Évente sort kerítenek a Komáromi Egyetemi

Napokra, amelyekkelmár valójábanhagyományt
teremtettek. Az ünnepségsorozatban konferen-
cia, sportversenyek és koncert is szerepel, az idei
rendezvénysorozat legnagyobb sikert aratott
programja a �Futás a jövõért� stafétafutás volt,
amely az �anyanyelvenazóvodától az egyetemig�
gondolat jegyében zajlott.A rendezvényenegyütt
futottak az egyetemisták, a középiskolások, az
alapiskolások és az óvodások, bizonyítva, hogy
mamár az óvodától az egyetemigmegvalósulhat
az anyanyelven való tanulás.
Albert Sándor vállát � mindenki tudja � még

sok gond nyomja, hiszen az alapok �megásásá-
tól� kellett vállalni az egyetem felépítését, és az
anyagiak biztosítása akkor sem volt, ésmost sem
egyszerû feladat. A sikerek és a tudat, hogy az
egyetemmel a szlovákiai magyarság jövõjének
alapjaitt vetették meg, mindenért kárpótol. Így
gondolja õ és így az egyetem valamennyi mun-
katársa. Az intézmény web-oldalán:
www.selyeuni.sk további információkhoz juthat-
nak az érdeklõdõk.

BENYÁKMÁRIA

Színvonalas oktatás a szülõföldön

Szlovákiában élõ 46 éves özvegyasszony minimális
német nyelvtudással beteggondozást vállalna legszí-
vesebbenmagyar családnál. Tel: 00421/905688242. ++

�
Erdélyben, Marosvásárhely mellett, 3 szobás, te-

raszos, gázfûtéses, parkettás, tágas, öröklakás pin-
cével eladó. Irányár: 45.000 Euro.
Érdeklõdni lehet Istvánnál a 011-40-265-577-724-

es, vagy Ibolyánál a (813) 477-7281-es hívószámon.
E-mail: pianibi@mindspring.com ++

XVI. Benedek pápa 2007. június 15-én dr. Cserháti
Ferenc, németországi magyar fõlelkészt Centuria-i c.
püspökké és az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye
segédpüspökévénevezteki. Sajátos feladata lesz, hogy
a nyugaton élõ magyar katolikusok pasztorációját a
jövõben püspökként lássa el.
Cserháti Ferenc 1947. február 12-én született

Túrterebesen. Márton Áron püspök 1971. április 18-
án szentelte pappáGyulafehérvárott. 1979ótaNéme-
tországban végez magyar lelkészi szolgálatot.
2003-ban II. János Pál pápapápai káplánnaknevez-

te ki. 2004-ben a Máltai Lovagrend tagjai közé nyert
felvételt. Püspökké szentelése 2007. augusztus 15-én,
Nagyboldogasszony ünnepén 10 óra 30-kor lesz az
Esztergomi Bazilikában.

Dr. CSERHÁTI FERENC
PÜSPÖKI KINEVEZÉSE

Felhõtengerbõl felbukkanó hegycsúcsok
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

Ugyanmár 2007-et írunk, deOlaszországbanmég
tovább emlékeznek a magyar 56 ötvenedik évfor-
dulójáról. Természetesen csak azokról az esemé-
nyekrõl tudunkbeszámolni,melyekrõl tudomásunk
van,dea jelekarról vallanak,hogyeddig is több,mint
öt megemlékezést rendeztek és még rendeznek.
Március 2-án Ostiában, Róma fürdõvárosában a

városi Elsa Morante Könyvtárban mutatták be
Giorgio Cirillo újságíró, a RAI azaz az Olasz rádió-
televízió fõszerkesztõje, az elmúlt év december 15-
én megjelent könyvét, a címe: 1956 BUDAPEST
2006. El kellmondanunk, hogyCirillo a Forradalom
idején 6 éves volt, az édesapja pedig katonatiszt.
Október 23-tól kezdve minden este a rádió elõtt ül-
tek és hallgatták a magyarországi híreket. A kisfiú
kérdezett, a katona papa magyarázott. Ez Giorgio
Cirillo számára élete elsõ, nagy élménye talán azért
is, mert a tudósítok beszámoltak a pesti �srácokról�.
Tizenhat éves kora óta egyre komolyabban foglako-
zik a magyar Forradalommal. 1990 óta, majdnem
minden október 23-át Budapesten tölti. A könyv,
amin az õ neve szerepel, mint szerzõé tulajdonkép-
pen egy képeskönyv és teljesen a magyar rádióadá-
sokra van felépítve. A rövid bevezetõn kívül, csak a
magyar adók hírei és közleményei szerepelnek a
Kossuth Rádiótól és színe és címe változásain kívül,
ott vannakGyõr, Debrecen,Miskolc, Dunapentele és
egyNévtelen adó. A képek ahíreket illusztrálják,míg
a néha megjelenõ kis felvételeket a szerzõ készítette
az emlékünnepségek során, amelyeken jelen volt. A
borítólap hátoldalán olvashatjuk:� A történelemben
ez volt az egyetlen példa egy olyan forradalomra,
melyben egy generáció harcolt és egymásik gyõzött�
Március 15. �Astiban, Torinóközelébenkerült sor

megemlékezésre a Városi könyvtárban a következõ
címeken: A forradalmár népek üzenete � Forradal-
mak és szabadság: Olaszország és Magyarország
1848. 1956. � Asti városa abban az idõben, amikor
ez a térség franciamegszállás alatt volt, katonai köz-
pont lett, számos laktanyával. Természetesen, ami-
kor késõbb olasz kézbe került továbbra is katonai
központ maradt. Az 1860-as években, a Magyar Lé-
gió több alakulata is itt állomásozott.

Az 56-os megemlékezést a tiszti klub kezdemé-
nyezte, de a Városi Könyvtár valósította meg való-
ban nagyszerûen elõkészítve. Ezért választották a
magyar nemzet egyik nagy ünnepnapját a megem-
lékezésekre. A helyi sajtó már egy héttel elõbb meg-
kezdte az esemény ismertetését, a nagytekintélyû to-
rinói La Stampa is foglalkozott vele. Az elõadók kö-
zött volt Pete László a Debreceni Egyetem olasz inté-
zetébõl, akinek nemrégen jelent meg egy olasz nyel-
vû könyveMarioMonti ezredesrõl, aki 1848-49bena

OLASZORSZÁGBAN FOLYTATÓDNAK
AMEGEMLÉKEZÉSEK 1956-RÓL

hazánkban harcoló Olasz Légió parancsnoka volt.
Az 56-os Forradalom fényképeirõl és filmfelvéte-

leirõl beszélt Vittorio Mangili, immár túl a 80 éven.
Õ volt az egyetlen az összes nyugati újságírók közül,
akinek sikerült kihozni filmfelvételeit a november
4. szovjet támadásról. Az eredeti RAI filmet az ENSZ
levéltárában õrzikma is. Piero Laporta tábornok, az
olasz katonák és az 1956-osmagyar Forradalom cí-
men foglalkozott az eseményekkel elemezve a Nyu-
gat lehetõségeit is. Giorgio Cirillo elõadása viszont
fõleg arról beszélt, hogy hogyan reagált Olaszor-
szág. Az elõadókat Carlo Cerrato az Olasz Rádió és
Televízió Tartományi fõszerkesztõje mutatta be és
õ vezette a vitát.

Március 17. Fermoban, az Adria közelében ren-
deztek megemlékezést az ellenzéki pártok a Forza
Italia és azAlleanzaNazionale. Többekközött beszélt
Gustavo Selva szenátor az AN és Elisabetta Gardini
a Forza szóvivõje, azután több helyi elõadó, köztük
a polgármester. A városháza nagyterme tömve volt.
Április 2�3. Genova. Lessing 1956-os könyve kép-

anyagából készült kiállítás megnyitása a Palazzo
Ducaleban. (Hercegi Palota) A kiállítást a Járási
(Provinciale) Diákszövetség rendezte a Tartományi
Tanfelügyelõség segítségével. Amegnyitón körülbe-
lül 350�400 résztvevõ volt jelen. Magát a képállvá-
nyokat is a diákok szerelték fel és állandó idegenve-
zetõ csoport állt a látogatók rendelkezésére. A diák-
vezetõk fiuk, lányok nagyon jól felkészültek és aMa-
gyar forradalommal kapcsolatos minden kérdésre
tudtak válaszolni, ezenkívül árusították Lessing Bu-
dapest 1956 a Forradalom címû könyvét olaszul és
egykisebbolcsó kiadványt. A szerzõ SandroChierici,
aki Lessing barátja és a kiállítási képanyag elkészí-
tõje. Az elsõ részben október 23-tól november 9-ig
foglalja össze az eseményeket. Ezt követi néhány
magyar író verse illetve írása, Mindszenty bíboros
rádióbeszéde, XII. Pius pápa apostoli levelei, az olasz
politikai és kulturális élet reakciói, az olasz Katoli-
kus Egyházé, az ENSZ bizottságé és végül 2006-ból
Erdõ Péter bíboros levele II. Alexiusmoszkvai Pátri-
árkához és az erre adott válasz.
Április 21. Civitanova Marche
Itt is Lessing-kiállítás volt, melyet a városi Diákszö-

vetség rendezett egymûködve a Tanárok baráti köré-
vel és aVárosPolgármesteriHivatalával. A találkozót
akiállításbefejezéseutánrendeztékegy teljesenújon-
nan épített Gimnázium hatalmas dísztermében, me-
lyet ez év április 1-jén avattak fel. Több száz diák vett
részt különbözõközépiskolákból és technikumokból.
Itt a kiállítás befejezésére rendeztek ünnepséget,me-
lyen megemlékeztek a Forradalomról.

MIHÁLYI GÉZA

Alsó-Ausztria
C.M.von Weber, Der Freischütz, opera �
Reinsberg, Burgarena; aug. 2�18.
G. Verdi, Il Trovatore, opera �Gars amKamp,
Burgruine; aug. 12.-ig
S. Wolf, Lohengrin von Laxenburg, opera
paródia � Laxenburg; aug. 26-ig
E. és H. Marischka, Sissy, operett � Baden,
Sommerarena; aug. 26-ig
F. Lehár, Paganini, operett � Baden beiWien,
Stadttheater; szept. 2-ig
M. Monnot, Irma la Douce, zenés vígjáték �
Baden bei Wien, Stadttheater; aug. 31-ig
F. Molnár, Olympia, próza �Weissenkirchen,
Teisenhoferhof; aug. 26-ig
H. von Hoffmannsthal, próza � Weitra,
Schloss; aug. 7. � szept. 9.
S. Wolf, In 80 Tagen um die Welt, próza �
Haag, Hauptplatz; szept. 1-jéig
M. Lobe; S. Weigel, Das kleine ich bin ich,
gyermekmusical � Katzelsdorf, Schloss; aug.
12-ig
Allegro Vivo, az észak aurája, nemzetközi
kamara zene fesztivál, koncertek � Horn,
Gmünd, Melk, Zwettl, ...; aug. 9. � szept.16.
Kezdõdik, zenefesztivál, koncertek � Grafe-
negg, Wolkenturm, Alte Reitschule; aug. 23.
� szept. 9.
Chopin Fesztivál, koncertek � Gaming,
Kartause; aug. 16�19.
Duna, Ünnepi Hetek, koncertek � Stru-
dengau; aug. 15-ig
Rossini e Pasta, opera gála � St. Pölten,
Festspielhaus; szept. 22.
A Mariinskij szinház zenekarának vendég-
szereplése, koncert � St.Pölten, Fest-
spielhaus; okt. 14.
100 éves a Tonkünstler zenekar, koncert �
St. Pölten, Festspielhaus; okt. 8.
Tûz és föld, tartományi kiállítás � Waidhofen
an der Ybbs, Rothschildschloss, St. Peter an
der Au, Schloss; nov. 4-ig
Donald Duck, a kacsa akibõl ember lett, ki-
állítás � Krems, Karikaturmuseum; nov. 4-ig
�Cigányképek�, a romák ábrázolása, kiállí-
tás � Krems, Kunsthalle; szept. 2-ig
Daniel Gran, barokk festõmûvész, kiállítás
� Klosterneuburg, Stift; nov. 18-ig
Barokk allegóriák, vezetés � Klosterneuburg,
Stift; szept. 9.
Barokk anyagok, vezetés � Klosterneuburg,
Stift; szept. 23.

Bécs
W.A. Mozart, Le nozze di Figaro, opera �
Theater an der Wien; aug. 19-ig
J. Strauß, A denevér, operett � Schönbrunn,
Schlosstheater; aug. 26-ig
Ben vanCauwenbergh, Queen, modern tánc
� Volksoper; szept. 16.,24.
Biedermeier Liechtenstein-ben, kiállítás �
Liechtenstein Museum; aug. 20-ig
A természet felfedezése, kiállítás �
Naturhistorisches Museum; szept. 3-ig
Ajándékok a császári háznak, Hódolattal
I. Ferenc Józsefnek és Erzsébet császár-
nénak, kiállítás - Österreichische National-
bibliothek, Prunksaal; okt. 28-ig
Bécs 1800, az Artaria kiadó mestermûvei,
kiállítás � Hermesvilla; nov. 4-ig
Expressiv! Die Künstler der Brücke,
Hermann Gerlinger gyüjteményébõl, kiállí-
tás � Albertina; szept. 2-ig
A zsidóság nõi dimenziói, kiállítás �
Jüdisches Museum; okt. 14-ig
Ékszerek, kiállítás �Galerie Slavik; szept. 8-ig

Burgenland
G. Verdi, Nabucco, opera � St. Margarethen,
Römersteinbruch; aug. 26-ig
J. Strauß, Bécsi vér, operett � Mörbisch,
Seebühne; aug. 26-ig
Camerata Pannonica, koncert � Raiding,
Franz Liszt-Zentrum; aug. 12.
Fél cigány és fél ferences, Liszt Ferenc
Fesztivál, koncertek � Raiding; okt. 12�21.
Haydn Napok, koncertek � Eisenstadt,
Schloss; szept. 6�16.

Felsõ-Ausztria
J. Strauß, A denevér, operett � Bad Ischl,
Theaterhaus; szept. 2-ig
F. Lehár, Giuditta, operett � Bad Ischl,
Theaterhaus; szept.1-jéig
A.Boublil,C.M. Schönberg, LesMisérables,
musical � Steyr, Schloss Lamberg; aug.18-ig
Orgona koncert � St. Florian, Stiftsbasilika;
szept. 9.

Csokoládé, az istenek eledele, kiállítás �
Linz, Schlossmuseum; szept. 19. � nov. 4.
Receptek az Alpok és a Duna között, kiállí-
tás � Linz, Nordico Stadtmuseum; szept. 9-ig
Meissen, mitoszok és uralkodók, kiállítás �
Gmunden, Schloss Weyer; szept. 29-ig
Az Auschwitz-i nõi zenekar, koncert, felol-
vasás, film � Traun, Schloss; szept.29.

Karintia
Vígjáték Fesztivál � Spittal an der Drau,
Schloss Porcia; aug. 31-ig
Wörthersee Ünnepi Játékok � Klagenfurt,
Seebühne; aug. 24-ig
Max Raabe és a Palastorchester, koncert �
Klagenfurt, Seebühne, aug. 24.
Maria Schell, kiállítás � Wolfsberg, Schloss;
okt. 28-ig
Albin Stranig ésNeuland, kiállítás � Bleiburg,
Werner-Berg-Galerie; okt. 28-ig
250mestermû, kiállítás � St. Paul, Benedikt-
inerstift; okt. 28-ig

Salzburg
Salzburg-i Ünnepi Játékok � Salzburg,
Festspielhaus; aug. 31-ig
Zenenapok, klasszikus koncertek �Mondsee,
Schloss; szept. 1�8.
Versailles, le jardin du Roi Soleil, A napki-
rály kertje, kiállítás � Salzburg, Barock-
museum; szept. 9-ig
Ewald Mataré, kiállítás � Salzburg, Dom-
museum; okt. 28-ig

Stájerország
Stájer Szinházi Napok, Motto: Haza �
Weißenbach; aug.10-ig
Zenehét, koncertek � Krieglach, Kirche,
Schlosspark; szept. 2�8.
Brahms Ünnep, új pályák, koncertek �
Mürzzuschlag, Bahnhof, Kunsthaus, Museum;
szept. 12�16.
Én érzek valamit, amit te nem látsz, kiállí-
tás � Admont, Stift; nov. 4-ig
Arany és jáde, kiállítás � Leoben, Kunsthalle;
nov.1-jéig
Üveg, fény és design, kiállítás � Bärnbach,
Stölzle-Glas Center; dec. 30-ig
Az álarc hatalma, kiállítás � Trautenfels,
Schloss Trautenfels, Landschaftsmuseum;
okt. 31-ig
Hõsök és szentek, olasz barokk festészet,
kiállítás � Graz, Landesmuseum Joanneum,
Alte Galerie; szept. 2-ig
Duos, kiállítás � Graz, Galerie Patrick Ebens-
perger; szept. 8-ig
Haribo, a világhírû gumimaci, kiállítás � Graz,
Volkskundemuseum; okt. 28-ig

Tirol
G. P. Telemann, Der geduldige Sokrates; G.
F. Händel, Acis und Galathea; barokk kon-
certek � Innsbruck, Landestheater, Schloss
Ambras; aug. 12�26.
J. Strauß, A denevér, operett � Kufstein,
Festung; aug. 3�18.
L. Winiewicz, Späte Gegend; K. Schönherr,
Der Judas von Tirol; F. Mitterer, Sibirien; W.
Shakespeare,Wie es euch gefällt; J.B. Keane,
Höllenritt (F. Mitterer fordításában); H.Achtern-
busch, Ella � Telfs; szept. 1-jéig
OutreachAcademy& Festival, dzsesszkon-
certek � Schwaz; aug. 12-ig
Pillangók, kiállítás � Innsbruck, Tiroler
Landesmuseum, Art Box; szept. 9-ig
Havasi gyopár, kiállítás � Innsbruck, Zeug-
haus; okt. 7-ig
Az álmok fesztiválja, �Spaßmacher be-
geistern� � Innsbruck; aug. 10�26.
Filmfesztivál � St.Anton amArlberg; aug. 28.
� szept. 1.
Europäisches ForumAlpbach, �Emergence
� Die Entstehung von Neuem� �Alpbach; aug.
16. � szept. 1.

Vorarlberg
G. Puccini, Tosca, opera � Bregenz, See-
bühne; aug. 19-ig
Vorarlberger Militärmuseum (Hadimúzeum)
állandó kiállítása � Bregenz, Martinsturm;
szept. 30-ig

Európa ajánlat
La main, a kéz, kiállítás � Musée d´Orsay,
bejárat par le parvis
1, rue de la Légion d�Honneur, Párizs, Fran-
ciaország; szept. 30-ig

Válogatta Homonnay Lea

Bódis Mária: Egy honleány naplója. Mikó � Impex
Kft., Sopron, 2007, 170 oldal
Egy napló került a kezembe, amirõl fogalmam

semvolt,mit tartalmaz. Tizennyolc éves volt a lány,
aki írta, körülötte iramlott az a bizonyos �történe-
lem�, amit a körülményekre való tekintettel talán
mindörökre idézõjelbe tennék. Egyszóval õ a saját
történelmét élte, amit hurcolt magával egy életen
át, egy pontos megfigyeléseket tartalmazó, vissza-
fogottanmegfogalmazott, mégis érzelmileg gazdag
naplóbanmegírva, amelynekmagával ragadó a cse-
lekménye is. Tudta, hogy amíg él, rejtegetnie kell,
hiszenamitmegörökített, az ellentmondottminden-
féle kanonizált világképnek, dialektikus rendnek,
�tudományos szocializmusnak�, amit az utókor a
fejekben utólag próbált elrendezni, a második vi-
lágháborút követõen intézményesen is, különösen
azoknak a tudatában, akik késõbb születtek, és fo-
gékonyak voltak arra, hogy el is higgyék, amit a tan-
könyvek agyonpolitizáltak.
Kimerészelt volna ebben a fekete-fehérre osztott

mezõben árnyalatokat és egyedi eseteket keresni?
Mégis akadt egy lány, aki átható tekintetével bele
merészelt nézni ezeknek is, azoknak is a szemébe,
mi több: véleményt kívánt formálni róluk írásban,
következetesen az elveihez, ahogyan nevelték;
A �felszabadítás� végeérhetetlenhónapjaitmene-

küléssel töltötte, rejtõzködött, nehogy megerõsza-
kolják. A naplónak amásodik része olyan, mint egy
kalandregény, arról szól, miként jár túl hol egy par-
tizán, hol egy bolgár tiszt, hol pedig egy vöröskato-
na eszén. Mindez nevekkel, idõpontokkal, valós
helyszínekkel. Ilyen szempontból ez a második vi-
lágháború �kivételes sikertörténete�, miként ma-
radhatott egy honleány a frontvonalon ártatlan, a
második világháború egyik elhíresült csatájának
arcvonalán.
Azért tartottama batinai ütközet napjaitmegörö-

kítõ részt a legértékesebbnek, mert a felszabadítók
garázdálkodásáról, nemi nyomoráról már íródtak
egész könyvek, szépirodalmi munkák is. Amit vi-

Visszafogottan a személyes múltról
szont Bódis Mária lejegyzett, az számos rendhagyó
fénytörésbe helyezett eseményt örökít meg. Fõleg
azok a részek döbbenetesek, amikrõl az utókormár
a színét és visszáját is feltárta, de az �akkori� napló-
író eleve nemhelyezhettemagát amindentudó tör-
ténetírás kontextusába, nem latolgatott semmit
öröknek vélt igazságok közt, a tényeket is csak úgy
minõsítette, ahogyan egy ilyen korú lány tehette, a
saját meggyõzõdése szerint, köntörfalazás nélkül.
Ma sem kellene semmiért mentegetõznie. Sok min-
denrõl pedig tudomása sem lehetett, hogymimiért
történt körülötte, mint ahogyan arról sem lehetett
fogalmamég akkor néhány kulcsfontosságú epizód
esetében, hogy pontosan mit látott, mirõl is szer-
zett tudomást valójában
Stilisztikai szempontból jellemzõ aDrávaszögmi-

liõjébõl implikált balladás hang, az ismétlõdõ ele-
mek gyakorisága lehet ösztönös is, de éppen ezek
alapján mégis inkább szépírói ambíciókra és tuda-
tos komponáltságra gyanakszom, egyáltalán nem
egyszerû feladat ugyanis a hétköznapi tények, a há-
borús káosz, a hit és a pszichés szorongások egy-
idejû ábrázolása.
Anapló elejénkimermégmondani kételyt és örö-

met, ez beragyogja az emberi kapcsolatok bizalmá-
ról felvázolt képet. Azért különösen dédelgetett
kincs számomra is a napló, mert a benne szereplõ
Darázs a szülõfalum, tehát ezt a terepet ismerem,
akár a tenyeremet,magamelõtt látomma is az utat,
melyet ez a lány �akkor� bejárt, és ma is végigfut a
hátamon a hideg, ha belegondolok, hogy éppen ak-
kor, amikor a napló sorai íródtak, pontosan azok-
ban a napokban araszolt elõre ugyanazon a köves-
úton Kiskõszegen, majd Darázson át Radnóti Mik-
lóssal az a bizonyos �erõltetett menet�. Egy éjsza-
kát Darázson töltöttek, hosszú idõ után itt kaptak
tisztességes élelmet. Rendezték soraikat, õrzésüket
új Volks-SS-ek vették át, kísérték õket tovább Mo-
hács felé. Hogy mögöttük miféle vihar támadt, az
kiderül a naplóból.

KONTRA FERENC
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JELEN SZÁMUNK
KÉPEI

Egyre gyakrabban hallani televíziós közvetí-
tések során az alábbiakhoz hasonló mondato-
kat: Parlamentbõl jelentjük, képviselõkmegsza-
vazták. A pályaudvarokon többnyire így figyel-
meztetnek: gyorsvonat a 2. vágányról elment
(ugyan melyik?). Nemrégiben Gyõr-Moson-
SopronMegye legnagyobb példányszámú napi-
lapja arról tudósított, hogy még a nyitás elõtt
megnézhették a környékbeli lakók a Gyõr köz-
pontjában megnyíló Big Ben Clubot. A rövid
cikkben az alábbiakat olvashattuk: �A közelben
lakók azért tárgyaltak többször is vezetõjével,
mert��. ��Ahely bemutatásával is igyekezett
meggyõzni a cégvezetõ lakókat arról, hogy a klub
színvonala biztosítékot jelent nyugalmukra.�.
Mi a közös hiba valamennyi idézett megnyi-

latkozásban? A határozott névelõ elhagyása.
A határozott névelõ nyomatékát vesztett fõ-

névi mutató névmás, amely vagy a felidézett
fogalom körét szûkíti le, egyet kiemelve (a le-
velet megírtam), vagy a felidézett fogalom tel-
jes körére mutat rá, azaz általánosít (az autó
gépjármû).
A névelõ elhagyásával és kitevésével egyaránt

párosulhat nyelvhelyességi hiba. Ennek legtöbb-
ször a logikai tisztánlátás hiánya az oka. Pl.:
Kéziratot ellenõrizte: Nagy Pál. A mondat tar-
talma és a tárgyas igealak is bizonyítja, hogy itt
egy bizonyos kéziratról van szó, tehát ki kell ten-
ni a határozott névelõt. Vannakmondatok, me-
lyekben a névelõs és a névelõtlen forma is jó
lehet, aszerint, mit akarunk kifejezni. Ha egy
parkban az alábbi táblát látjuk: Fûre lépni tilos!
� bizonyosak lehetünk benne, hogy a felirat hi-
bás, hiszen a tiltás csak a park füvére vonatkoz-
hat. Helyesen tehát: A fûre lépni tilos! Ám ha
játszani induló gyermekünkhöz intézzük a fenti

Anyanyelvünkrõl
A határozott névelõ szerepe beszédünkben

mondatot, akkor helyes, mert intésünket álta-
lános figyelmeztetésnek szánjuk.
A közhiedelemmel ellentétben a legtöbb tu-

lajdonnév elé is kitesszük a határozott névelõt,
bár bizonyos tulajdonnevek elõtt ingadozik a
névelõhasználat. Személynevek jobbára névelõ
nélkül használatosak (Kovácsékat várom, meg-
érkezett Éva is), a közvetlen stílusban azonban
elfogadott a névelõs alak is: a Jóskát is meghí-
vom, vagy: �Nem kell neki bor, galuska, De bez-
zeg kell a Juliska� (Vörösmarty: Petike).
Kitesszük a határozott névelõt földrajzi neve-

ink elõtt: a Balatonon nyaral, a Jászságban ta-
lálható, a Kossuth utcában lakom, a Fekete-ten-
geren hajózik.
Használjuk a határozott névelõt címek elõtt

is: elõfizettem a Magyar Nemzetre, olvastam a
Háború és békét, megnéztem a Rigolettót.
Az intézménynevek szintén határozott névelõ-

vel használatosak: a Nyugat-magyarországi
Egyetemre jelentkezett, a Magyar Televízió
Székháza, az Astoria. Ha a tulajdonnév jelzõt
kap, a határozott névelõt akkor is kitesszük, ha
az a jelzõ nélküli alakban nem indokolt: a láng-
lelkû Petõfi, a titokzatos Afrika. Többnyire név-
elõt kell tenni a többes számban álló tulajdon-
név elé is: felköszöntötték az Ilonákat, a Hu-
nyadiak, az Antillák.
Névelõhasználati tanácsaink szükségszerûen

egyfajta nyelvi normát képviselnek, amely nem
jelenti azt, hogy az ettõl eltérõ forma minden
esetben hibás. A választékos és a hivatalos stí-
lus névelõhasználata is különbözhet a köznyel-
vitõl adott helyzetekben, illetve nyelvhasznála-
tunk változása során is újabb szerkezetek vál-
nak elfogadottá.

UNTI MÁRIA

Monoszlóy Dezsõ

MONETNAK AJÁNLVA

Monet tavi rózsáit festem
hályogos szemmel
akad ki ujjongva
esetleg sajnálkozva felkiált: íme az ember

vagy legyint csak
ismét egy bolondos vénség
a virágvázákból kiömlött a festék
életemet hogy újra fessék
jobb világ kell

EGY TINCS�

egy tincs szemedbe lógott
jó hogy észrevettem
egymással régóta nem beszélünk
de hajad tánca felejthetetlen
azóta látom

A mûvész, aki lelkében hordozza Tao szent
hegyeit. Ez a jellemzés a Budapesten élõ
B. TÓTH Jánosra vonatkozik, aki 1960-ban
született Hajdúdorogon. Szakmai fejlõdésében
jelentõs szerepe volt Bodó János festõmûvész-
nek. Az általa 1973�75 között vezetett képzõ-
mûvészteti körben bontakozott ki B. Tóth Já-
nos tehetsége. Az itt kapott szellemi és szakmai
alap bizosította késõbbi sikereit. 1981�85 kö-
zött a Nyíregyházi Tanárképzõ Fõiskola rajz-
szakán tovább érlelõdött ez a jól megalapozott
képesség. Érdeklõdése középpontjába ekkor
már az akvarell és az olajfestészet került.
Rögtön a diploma átvétele után Tokióban ál-

lított ki, ezután 1987-ben Szombathelyen és
Budapesten mutatta be mûveit. Az ezt követõ
kilenc évben töltõdõ-alkotó periódust élt meg;
többek között többhónapos körútat tett Kíná-
ban. Ott nagy hatással voltak rá a Taoista szent
hegyek, késõbbi munkáiban gyakran visszaté-
rõ motívumok. Különös tehetséggel festi meg
az e hegyeket övezõ misztikumot.
Stílusa a realizmus és impresszionizmus ha-

tárán mozog. Alkotásáiban a fénynek és szín-
nek van legnagyobb szerepe. A fény intenzitá-
sától függõen más és más hangulatot érzékel-
tet. Festményei konkrét valóságelemekre ha-
gyatkozó, túlnyomórészt elvont kompozíciók.
Színvilága karakterisztikus, erõs és mégis
visszafogott színeket használ. A tájból eredõ
nyugalmat, romantikát és szépséget osztjameg
a nézõvel.
Munkásságát oly jelentõsen befolyásoló élmé-

nyek idõközben festményekké alakultak.
Következõ jeletõs kiállítása 1996-ban a bécsi

Hofburgban volt. 1977-ben Triesztben az �Art�
galéria látogatói, majd 1998-ban a svédországi
Kristianstadt, ill. Stokholm lakói gyönyörköd-
hettek képeiben. A következõ években Szentend-
rén és Budapestenmutatta be alkotásait. 2000-
óta jegyzi nevét a �Kortárs Magyar Mûvészeti
Lexikon�. 2004-ben újraOlaszország, ezesetben
Muggia látta vendégül. Tavaly Balassagyarma-
ton, az idén Szombathelyen voltak megtekint-
hetõk alkotásai. Ha számbavesszük eddigi ki-
állításait, számuk 100-on felül van, ebbõl 64
önálló kiállítás volt.

FETES KATA

» ÉGIG ÉRÕ FÖLDBEMÁRTÓZÁS «
A Magyar Naplótól kapott ajándékkönyvek kö-

zött akadt kezembe a szerény kinézetû, bár ke-
ménykötésû, tartalomjegyzék nélkül 107 oldalt
számláló kötet. A többiek lapozgatása után inkább
csak szokásból, azaz felületesen kukkantottam
bele. Félretettem, majd ismét kézbe vettem, aztán
táskámba tettem, hogy legyen kísérõm a földalat-
tin és a villamoson. Aztán nagyonmeghordoztam,
mert mihelyt tüzetesebben beleolvastam, annál
inkább meghökkentett a tartalom, de a nyelvezet
is. Önkénytelenül Bari Károly jutott eszembe, aki
a hatvanas évekmásodik felében tizenhat-tizenhét
évesen Holtak arca fölé c. elsõszülöttével szabá-
lyosan berobbant a magyar irodalomba. Annyira
eredeti volt, hogy nem lehetett elképzelni a folyta-
tást. Valóban, második kötete már hígabbra, héza-
gosabbra sikerült, végül különbözõképzõmûvésze-
ti kísérletezésekutánkivonult az irodalomból.Nem
tudható, mennyire tartja számon ma az irodalom-
tudomány.
Biztosan rossz elõjel olvasható ki a fentebbi uta-

lásból, pedig inkább spontán ösztönösségbõlmint
tudatos összehasonlító szándékból történt. Amold-
vai csángó születésû Iancu Laura ugyanis 29 éves
és Karmaiból kihullajt c. kötete már az ötödik,
igaz, versekként amásodik. A hasonlóság inkább a
rám tett hatásból ered: mert nem csupán meghök-
kentett, hanem aggodalmat is váltott ki belõlem:
az öt ciklusra bontott 80 vers ugyanis határozot-
tan azt a benyomást kelti, hogy azokat csakis ki-
adott formájukban, de sehogyan másként nem le-
hetett megírni. Ezzel korántsem a kiforrottság, ne-
tán tökéletesség jelzõjét akaromrájuk ruházni, sok-
kal inkább egyfajta dimenziót, ami a szerzõ létébõl
fakadt, azt tükrözi.
Ha tartalomra és formára, stílusra vonatkoztat-

juk vélekedésünket, úgy egészen sajátságos kettõs-
ség mutatkozik meg: egyrészt az elrothadt, hideg
megváltás (41, 64) utáni állapot, csontigmart fel-
támadás (13), ami nem fedi le a bûnbeesést, he-
lyesebben a Paradicsomból való kiûzetést, más-
részt olyan nyelvezeten íródikmindez, ami egyfaj-
ta köztes, átmeneti állapotra vall. A vacogtató ar-
chaikus nyomokra rárakódik a tanult nyelv, ami-
vel ugyan mesterien bánik a szerzõ, mégis úgy tû-
nik, mintha nem anyanyelve volna, mondanivaló-
ját saját fordításában közölné. Mindamellett itt-ott
belevisz egy-egy zsargont is, ami viszont nemválik
ennek a ritka ötvözetnek javára: Kétségtelen, még
nem terjedt el valami sikeresnek vehetõ magyar
változata, Reggel ismét megnézem e-mailem (7)
ugyan sajátságos, de zavaró ütközést jelent az ere-
deti és amodern között. Kissé hanyagul bánik a ba-
nális, slang kifejezésekkel, ha légkondit szereltem
poklomba (62), vagy megoldják a reklámok (98),
súgjuk reklámosan, mert megszoktuk az újat
(33), vagy éppenséggel verscímként használja a

frázist (58). A találka végsõ vágóhíd randi, aDéli-
be várlak (37), a Szûz Mária megvehetõ a mar-
ketben (98). Magatehetetlenül hangzik az örök
eternitászom (19), hasonlóan a legálisminden fe-
nomén (62); átvertek a virágok (45).
Külön figyelmet érdemel a mondatjelek tetszés

szerinti alkalmazása vagy éppenséggel elhagyása;
nem egy esetben csak többszöri elolvasásra lehet
megtalálni az egymáshoz tartozómondatrészeket,
habár feltehetõleg szándékosság rejlik ebben, ez-
által kifejezésre juttatni az átmenetiséget, a leha-
tárolatlan hovatartozást. Szintén nem lehet tudni,
miért, ill.milyenmegfontolásból váltakoznakakis-
és nagybetûs címek.
A fentebbi kritikusmegjegyzéseknem tompítják

a költõnõ post quam transz-világának döbbenetes
komolyságát, jelentõségét. Azaz elsõdleges a bel-
sõ kényszer, kimondani, sõt, kikiáltani amit hor-
doz magában, s az üdvösség szempontjából nem
okvetlen szerencsésnek mondható �visszamagya-
rosodás� ellenére megtalálni a szavakat, kifejezé-
seket, egységessé, szervessé tenni a tartalmi és
nyelvi kettõsséget. Költészetileg, esztétikailag ta-
lán ez a leglényegesebb, ez a teljesítmény számít-
hat leginkább elismerésre.
Sokkal inkább velõtrázó, amit Iancu Laura örök-

ségként, adottságként hordozmagában. Elégséges,
ha pusztán a kulcsszavakra szorítkozunk:megvál-
tás, feltámadás, bûnbeesés, pokol, Isten, Golgota
halál. Természetesen nem pusztán a szavak jelen-
tése fontos itt, hanem az egzisztenciálisan megrá-
zó fogalmak, fogalmazhatnánk úgy is, lélektani
mélységek. Aki csupán költõként közelíti meg és
értékeli jelen kötete alapján Iancu Laurát, eleve
egyoldalúan látja. Mert jóval több ennél: látnok,
jósnõ, akimindazonáltal nem a külsõ jelenségeket
vetíti ki, nevezimeg, hanemsaját belsõ énjérõl vall,
ami viszont mégsem különíthetõ el mindenkori
sorsszerû környezetétõl.
A kulcsszavakkal kapcsolatosan egyben sokmin-

denre magyarázatot is ad a vissza - szórész külön-
bözõ változatokban mint pl. a cikluscímként sze-
replõ Visszaszámolás, visszamerült angyalok
(34), visszamúltak a haladás órái (79). Látszatra
sikerült mindenen túljutnia, transz-állapotban
rémíszti a céltalanság felismerése. Reménytelen
vallásosságában nem tagad semmit, de annál in-
kább visszavágyja a korábbi, eredeti állapotokat:
Mi már csak visszaérkezünk / Ahogy a feszület
az élõ fába (9). De akár elõre, akár hátra tájékozó-
dik, mindenütt csak a halál és a holtak kísértenek.
Stációk c. versében visszavonhatatlanul láttatja
meg:azélet: berendezkedésahalálra /miközben
visszasiratjuk halottaink, /meggyilkoljuk az élõ-
ket (64).

Iancu Laura menthetetlenül köztes peremhely-
zetben lényegében a Delfi-i orákulum Püthiája,

rács-öntudatábannemszabadul, csak alakulgat (7),
de amit felfedez, lát, érez és tud kõtáblás betûkkel
(61) hirdet léte egyes állomásain, meg kell halla-
ni, anélkül, hogy vissza lehetne kalauzolni születé-
se helyzetébe, avagy, ha lehetséges volna is ez a
fajta abszurditás,menedéket, feloldódást sehogyan
sem találna. Itt villódzik a végsõ didergés, félelem:
életed legyenöngyilkosság (7),magamongyakor-
lom a világhalált (97). Emberi létünk feloldhatat-
lan görcse, zsákutcája ez annyira világosan, hogy
legfeljebb végigkísérjük a kettétört világfából nõtt
gerincû (69) költõnõt, tõle tudván: úgysincs betel-
jesülés. Kiút a zsákutcába a legmélyebb felismerés:
ember küzdj, sorsod ez: / meghalni minden nap
elégszer /mígnemOdafönt ébredsz (87), azzal az
életérzéssel: sohse lesz végsõ ébredés (30).
Ésmégis benne vonaglik a teljesség befogadásá-

nak, megélésének alapigénye: a földi és az égi, az
anyagi és szellemi világ közötti feloldhatatlan el-
lentét megkísértése: az égig érõ földbemártózás
(63). Ennél többre nem törhet ember, Iancu Laura
is csak transzban képes egyidejûleg, egymás mel-
lett megélni jelenét és múltját. Ezért az együttérzõ
félelem, vajon képes lesz-e emberi intellektusa
huzamosanelviselni a jövõvakablakát?Keresztény
indíttatású világképében jelen van azért, hogy a
kezdet poklából feledtek / közül elsõkéntüdvözü-
lök (45). Ezért ha bárányként gonosztevõk kezére
adják is, nem ég el a csipkebokorban.
Telistele rejtély, befejezetlen látomások, torzók,

amiket legfeljebb tovább lehet gondolni; a hallga-
tás mint végsõ menedék.
Iancu Laura: Karmaiból kihullajt. Versek.

Frenczes István Utószavával. Magyar Napló, Bu-
dapest 2007, 107. old.

LITERATUS

Cseh Károly

AUGUSZTUS UTOLJÁN

Esõre áll megint. A telihold is alig dereng
ma:

vetítõvászna a kiteregetett, fehér
pelenka.

Szuvas tornácán a tört gerincû
szomszédos háznak,

mint kelta újévkor: halott lakói
mind visszajárnak,

s augusztusi éjben, szellemképüket
itt-ott pettyezve,

porszemmé huny ki a monoton fényben
két-három fecske.

Gyerekkor aljáról sorjáznak a
félhomályban hosszan,

akiknek ittléte-üres kagylóhéj már
a homokban,

itt, az evilági holdas túlvilág táján,
hol most a

sövény mentén újra, s ugyanúgy
tõgyell erõn a bodza.

Sötétre telik majd, és mélyebbre csüng,
ha õsz közeleg -

ahogy ötvenen túl hajlik a szív is
földhöz közelebb.

Kopott film az idõ. Serceg, fel - felcsap
a villogása:

toklácol egy gyöngytyúk-falusi
portán vészjelzõ lámpa.

Versfordítói különszámot adott ki a chicagoi Poetry
c. folyóirat . A magyar költészetet Pilinszky János
�Harbach 1944� c. verse képviseli Clive Wilmer és
Gömöri György forditásában.

�
Folytatódik Márai Sándor diadalútja Lengyelor-

szágban. Ezt két fordító tevékenységének köszönhet-
jük: Feliks Netz és Teresa Worowska fordítják rendsze-
resenMárai mûveit lengyelre. LegutóbbWorowskát, aki
Márai Sándor talán legjobb mûvét, az Egy polgár vallo-
másai-t fordította, a Zeszyty Literackie folyóirat díjával
tüntették ki.

�
A Faber and Faber kiadó gondozásában London-

ban kiadták Ted Hughes válogatott mûfordításait. A
Daniel Weissbort szerkesztette kötetben két magyar
költõ is szerepel, mert Hughes Pilinszky Jánosmellett
Juhász Ferenc egy hosszabb versét is lefordította.

Hegyóriások párába burkolózva
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Balla Bálint, Szõllõsy Pál (szerk): 50 év 1956-2006,
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Basel-Bu-
dapest 2006, 356 lap

A most ismertetendõ kötettel az Európai Pro-
testánsMagyar Szabadegyetemegyhúsz évvel ez-
elõtt kezdeményezett (immár) hagyományt foly-
tat, amennyiben ismét felidézi az elmúlt évtize-
deknek a hazai és a nyugati magyarokat érintõ
fontosabb fejleményeit. Elsõsorban az ötvenha-
tos forradalmat, amely a mostani kötetben ki-
emelt helyet kapott, lévén a 2006-os évben fél
évszázados évfordulója annak, hogy a megszálló
szovjet hadsereg utolsó katonája elhagyta az or-
szágot, amely ezzel ismét szabad, önálló, demok-
ratikus berendezésû állam lett.Míg témáját tekint-
ve e kötet elõdje, az 1956-ban megjelent �Har-
minc év - 1956�1986� háromévtizedmagyar tör-
ténelmérõl adott átfogó képet, a mostani kötet
immár félévszázad távlatából iparkodik felidéz-
nimindazt, ami 1986-ban történt és ahatást, ame-
lyet amagyarság életében és a világban kiváltott.
Ennek a több mint hatszáz lapos kötetnek a szer-
kesztését a Szabadegyetemkönyvkiadói program-
jának irányítója, a Berlinben élõ Balla Bálint vé-
gezte, munkájában segítségére volt Bárczay Gyu-
la, KovácsAndor, Steinmann Judith és SzõllõsyÁr-
pád. A most ismertetendõ kötetet Balla Bálint és
Szöllõsí Pál szerkesztette, a társszerkesztõk
Steinmann Judith,Gaál EnikõésKanyóTamásvol-
tak, a szöveggondozást a Budapesten élõ Kolczo-
nay Katalin végezte. A borítóterv és grafika
Rencsényi Tibor munkája. A könyv, akárcsak a
Szabadegyetem egyéb újabb kiadványai, a
Szathmáry Attila által vezetett veszprémi OOK-
Press nyomdában készült. Szedése és nyomása
hibátlan, elsõrangúnyomdai termék. �Tisztelet az
alkotóknak� címûnyitó írásábanMádl Ferenc jog-
tudós, volt köztársasági elnök a Nyugatra mene-
kült magyarok munkáját méltatja, jelentõsnek
nevezve ama törekvésüket, hogy �az igazi 1956
emlékét megõrizzék, és a szülõföldjükön marad-
tak helyett is ápolják, s lehetõségeikhez képest a
hazai hallgatás csendjét is megtörjék. A forrada-
lom igazságának õrzése, továbbítása az emigrá-
ció legfontosabb küldetése volt�Mádl Ferenc sze-
rint ezt a feladatot a Szabadegyetem és tevékeny-
ségében résztvevõ alkotókhíven teljesítették. Be-
vezetõjében Balla Bálint megemlíti, hogy a mû
megjelentetõinek, azonkívül, hogy �mi is le kíván-
juk róni a tiszteletünket 1956 októbere elõtt és
az események még részletesebb dokumentálásá-
hoz is hozzá akarunk járulni, két jelentõs szem-
pontunk is van�. Az egyik �1956 októbere sokkal
több, mint történelmi emlék, mert máig hatóan
mozgatott meg és indított el annyi mindent�. A
többi között a Szabadegyetem is aktív ötvenhato-
sok és forradalmi menekültek kezdeményezése
volt és eddig ismindent elkövetett az ötvenhatos
eszmék ébrentartásáért. A másik szempont az a
meggyõzõdés, hogy a forradalomegyetemes volt
és ez az egyetemesség jellemzi azokat, akik Ma-
gyarországon és azon kívül ápolják annak szelle-
mét. A magyar október univerzális volt �Mert
ugyan régiónként változóan, de minden környe-
zõ országban- és rajtuk túl is-, ha nem is fegyve-
resmegmozdulások, de jelentõs rokonszenv-tün-
tetések és segélyakciók zajlottak. Ezek potenciá-
lis rendszerellenes veszélyességét mi sem jelzi
jobban,mint a pártállam(ok)magyarok ellen irá-
nyuló szigorú fegyelmezõ ésmegtorló intézkedé-
sei�. A fejezetek sorát a kezdetekrõl szólva a Bu-
dapesten élõ Lõcsei Pál (hajdani kommunista a
Szabad Nép volt munkatársa, majd ötvenhatos
magatartása miatt bebörtönzött újságíró) cikke
nyitjameg. Arról számol be, napnyi pontossággal,
milyen ádáz küzdelem folyt a párt központi lapja
szerkesztõségében a forradalom hívei és ellenfe-
lei között. Ez arra bizonyítékul szolgál, hogymily
többségben voltak a fennálló helyzettel elégedet-
lenek azokkal szemben, akik rokonszenveztek a
Rákosi által intézményesített rendszerrel és to-
vábbra is annak fennmaradását támogatták. Ama
sportorvosként és sportvezetõként ismert és be-
csült FrenklRóbert-1956-banorvostanhallgató- az
egyetemi ifjúság felfogását és viselkedését idézi
fel. Emlékezését azzal zárja, hogy �nem szeretem
a forradalmakat, a veszteségeket, fájnak az ártat-
lan áldozatok, ambivalencia a túlélés. És mégis
gyönyörû volt�. Egy következõ fejezetben is kor-
társak emlékezései olvashatók. Fritz P. Molden, a
forradalmat támogató tekintélyes osztrák napi-
lap, a Die Presse tulajdonosa és fõszerkesztõje, a
forradalom alatt Budapesten tartózkodó és tevé-
kenykedõújságíróként amagyar fõvárosbanvég-
zett izgalmas napi munkáját eleveníti fel, napló
formában, Szöllõsy Pál- a Szabadegyetem hajda-
ni híres hattagú vezetõségének (Balla, Bárczay,
Kovács, Szépfalusi, Szöllõsy Árpád és Pál) ma is
dolgos tagja- Veszprém forradalmi napjaira em-
lékezik, felidézi a városban és környékén folyt
harcokat, részletesen kitérve a mártírhalált halt

EMLÉKÕRZÉS
Brusznyai Árpádmagatartására és tetteire. Beszá-
molóját az õ emlékének ajánlotta, felidézve tra-
gikus sorsát. Balla Bálint üzemi munkástanácsi
szerepét és viselkedését eleveníti fel.OplatkaAnd-
rás, aki ma nemzetközileg ismert svájci újságíró,
és történész arra emlékezik, hogyan látta tizen-
hat éves budapesti gimnazistaként a forradalmat.
Ugyancsak gyerekkori élményként számol be az
ötvenhatos eseményekrõl az akkor tizenhárom
évesKeil Béni jogász és novellista, valamint aBer-
linben élõ Pompéry Judit közgazdász és vállalko-
zó, a Szabadegyetem egy tevékeny és jeles mun-
katársa, aki 1956-banmég csak ötéves volt. Az ezt
követõ fejezetben Magyarországgal szomszédos
országokban élõmagyarok 1956-osmagatartásá-
ról és emlékeirõl kapunk tájékoztatást. Ismeretes,
hogy ezekben az államokban olyan kommunista
kormányok gyakorolták a hatalmat, amelyek
Moszkva hûséges csatlósai vagy (mint Romániá-
ban) a kommunista diktatúra megszállott védel-
mezõi voltak. A romániai helyzetrõl és a bukares-
ti kormány és pártvezetés magatartásáról Dávid
Gyula irodalomtörténész és szerkesztõ tájékoztat
a magyarországi olvasóknak sok tekintetben ed-
dig ismeretlen vagy kevéssé ismert esemény és
adat közlésével.Magyar érdekûmagatartásáért és
felvilágosítómunkájáért hétévesbörtönbüntetést
és sokáig tartó üldözést szenvedett. Ama a komá-
romi Selye János Egyetem tanárképzõ karán taní-
tó SimonAttila történész arról ír, hogy a szlováki-
ai magyarok hogyan reagáltak a magyar forrada-
lomeseményeire. Ugyancsak1956 szlovákiaima-
gyar visszhangja és a felvidéki magyarság reakci-
ói foglalkoztatják Kiss József pozsonyi történészt
és Mács József írót, szerkesztõt. A kárpátaljai ma-
gyar írók, közírók részérõl Dupka György ismer-
teti, mi volt a hatása a magyarországi forradalmi
eseményeknek a szovjet megszállás alatt élõ Kár-
pátalján. Ami a jugoszláv reakciókat illeti, azok-
ról sajnos nem a helyi magyar szakértõ tájékoz-
tat, hanem a kérdésben járatos magyarországi
szakemberek. A sokaknak akkoriban csalódást
okozó jugoszláv hivatalos, titoista felfogást és
magatartást RainerM. János történész, a budapes-
ti 1956-os Intézet fõigazgatója ismerteti. A Titó-
ban bízó magyarok csalódását érintve azt írja,
hogy �Alapjában véve Tito regionális hatalmi
ambíciói szemszögébõl szemlélte amagyar esemé-
nyeket. A társadalomnakpedig az õ rendszerében
sem volt módja arra, hogy valódi érzelmeit, való-
di törekvéseit megjelenítse -akár egy szomszéd
nép forradalmi megmozdulásával kapcsolatban.
1956 a megbékélés fontos állomása lehetett vol-
na - a magyar közvélemény talán sohasem tekin-
tett akkora rokonszenvvel Jugoszláviára,mint ép-
pen 1956-ban és az azt megelõzõ években. A le-
hetõség azonban nem teljesült, az alkalom el-
múlt�. A Szabadegyetem legtevékenyebb tagjai-
nak egyike Vályi-Nagy Ágnes református lelkész
Kovács Andor Baselban élõ volt elnökkel és a
baseli magyarok egy vezetõjével ennek 1957-es
menekülésérõl és jugoszláviaimenekülttáborban
szerzett tapasztalatairól beszélget. Az észt és
hosszabb ideig Magyarországon élt Bereczki
Ulmas, aki évekig a Tallinni Magyar Intézet igaz-
gatója volt, arról tájékoztatott,milyenvolt Észtor-
szágban az ötvenhatos magyar forradalom vissz-
hangja. Egy további fejezetben az olvasó részle-
tes ismertetést kap a magyarországi vallási élet-
rõl, a római katolikus egyház, az evangélikus, re-
formátus és izraelita hitfelekezet újabbkori törté-
netérõl. A katolikus vallási életrõl Radics György
Antal gazdag külföldi ismeretek és a magyar hit-
életben szerzett tapasztalatok alapján készített tá-
jékoztatót, amely az 1986 utáni két évtizedre ter-
jed ki, de érint ezt megelõzõ eseményeket is. A
hitéletrõl és a katolikus egyház helyzetérõl kér-
dõíves felmérésekbõl és interjúkból kapunk fel-
világosítást. A kérdésekre adott válaszokbólmint-
ha az derülne ki, hogy a hívek általában hûsége-
sek maradtak a krisztusi tanításhoz és az egyházi
hierarchiához, de amúlttal szemben a korábbinál
kritikusabban nézik a vallási intézmények és sze-
mélyekmûködését. Az evangélikus egyházról ké-
szített beszámoló az elmúlt ötven év eseményeit,
fejleményeit és problémáit tekinti át. Készítõje a
németországi magyar közélet egy ismert alakja,
Gémes Istvánnyug. lelkész, két jelentõs vallási ki-
advány, az Utitárs címû evangélikus lap, majd a
Kairosz címû teológiai szaklap szerkesztõje, vala-
mint több teológiai munka szerzõje. A németor-
szágimagyar lutheránusok történetét három idõ-
szakra osztja. Szerinte 1956 és 1958 között rövid
ideig tartó válság volt, az 1958 és 1989közötti há-
rom évtized a lassú lazulás és a belsõ radikalizá-
lódás és 1990-tõl a napjainkig terjedõ évek a kijó-
zanodás és az elszalasztott lehetõségek idõszaka.
A gyülekezeti élet ma kielégítõnek mutatkozik, a
konferenciák, összejövetelek, ifjúsági táborok lá-
togatottak, a bel- és külmisszió iránti érdeklõdés
megélénkült. A Svájcban élõ (sajnos, évek óta be-

teg)BárczayGyula lelkész esperes egymár koráb-
ban írt és megjelent, most újra kinyomtatott ta-
nulmányában a Magyarországi Református Egy-
ház elmúlt évtizedeinek fontos eseményeit és
problémáit tekinti át. Az évtizedekig az Egyesült
Államokban lelkészi szolgálatot végzett és 2001-
ben hazatelepedett Kálmán Szabolcs ugyancsak
a magyarországi egyházzal foglalkozik, benne
azonban kitér a kisebbségi sorban és a Nyugaton
élõkre is. A magyar zsidóság története szakértõ-
jének számító budapesti Kovács András szocioló-
gus és történész a magyar zsidóság 1956 utáni
helyzetét és problémáit elemzi. Végül a kötet utol-
só fejezetébenhárom fiatal szerzõ szerepel,mind-
három 1971 és 1974 között született. Kettõ Ma-
gyarországon, egy Svájcban él. Gaál Enikõ néder-
landisztikával (talán hollandisztikának is nevez-
hetnõk) foglalkozik és a kötetbenarról számol be,
hogyan látják Hollandiában az ötvenhatos ma-
gyar forradalmat. A Szegeden született, Svájcban
tanult és most Budapesten élõ Kanyó Tamás �Né-
hánygondolat az56-ravaló emlékezésproblémái-
ról� címen értekezik. Végül a Svájcban született
és Baselban élõ Tréfás Dávid �Szerelmes szeiz-
mográfia� címmel Szabó Zoltánnak az ötvenha-
tos forradalomalatti íróimunkájával foglalkozik.
Említést érdemel végül, hogy szerepel a kötetben
a Szabadegyetem 1986-ban kiadott és e cikk ele-
jén említett �Harminc év -1956�1986� címû kö-
tet tartalomjegyzéke is, mivel a szerkesztõk sze-
rint emûmamár csak némely könyvtárakban lel-
hetõ fel.
ÍrásomelejénMádl Ferencet idéztem, hadd zár-

jam e könyvismertetést az õ bevezetõjének egy
másik idézetével: �A hazugság évtizedei után ma
már Magyarországon is nyíltan lehet beszélni
1956 forradalmáról. Ahhoz azonban, hogy a for-
radalom a társadalom emlékezetében méltó he-
lyére kerüljön, és a nemzet gondolkodásában is
folyamatosan érvényesüljön az általa teremtett
mérték, még nagyon sokat kell fáradozni- aho-
gyan e kötet szerzõi, szerkesztõi is tették�.
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